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 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد
  

 فيهــا شــتات كــالم ُ مجعــتورة،ه رســالة يف الكــالم عــىل حــديث الــصفهــذ
اخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا  العالمــة حممــد نــارص الــدين األلبــاين

ُوقفـــت عليــــه مـــن تراثــــه املطبــــوع واملـــسموع، مــــع ترتيـــب مــــسائله وتبويبهــــا 
 .ليسهل عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
ُ وقـد ضــممت هــذا الكتـاب إىل عمــيل املوســوعي الـذي  ْ َ َّمــن اهللا بــه عــيل َ َّ

ُ، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة
تناولــه للبــاحثني وطــالب العلــم املعتنــني هبــذا املوضــوع اخلطــري عــىل وجــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 هحرسها اهللا من كل سوء ومكرو



 
 

٣ 

 
ص 

 ]: أنه قالص روي عن النبي[
ْأتـاين جربيــل، فحملنــي عــىل جنَاحــه األيمــن، فكنــت مــن ريب عــز وجــل « َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َُ ِ

  »وذكر احلديث ِكقاب قوسني أو أدنى
 .)باطل(
  ]:قال اإلمام[

دالــة عــىل أن الــذي دنــا وصــار خمــالف لألحاديــث الــصحيحة ال..] وهــو[
انظـر تفـسري  . قـدر قوسـني إنـام هـو جربيـل عليـه الـسالمصبينه وبني حممد 

 .ابن كثري هلذه اآلية 

  ).٤٢٣-١٢/١/٤٢٢"(الضعيفة"
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 ]:"العلو" يف قال الذهبي[

 عــرج بــه إىل الــسموات العــىل عنــد صومــن عقــد أئمــة الــسلف أن نبينــا 
 .ه قاب قوسني أو أدنىتهى، فكان منسدرة املن

  ]:قال اإلمام[

يشري إىل مـا رواه سـليامن بـن بـالل عـن رشيـك بـن عبـد اهللا ابـن أيب : قلت
قلـت  ..^ سمعت أنس بن ملك حيـدث عـن ليلـة أرسي برسـول اهللا: نمر قال

 :فذكر حديث اإلرساء الطويل وفيه
 ،، حتـى كـان منـه قـاب قوسـني أو أدنـى ودنا اجلبار تبـارك وتعـاىل فتـدىل"

 "..فأوحى إليه ما شاء
ك هــذا ممــا تفــرد بــه عــن ُلكــن هــذه اجلملــة مــن مجلــة مــا أ ــ نكــر عــىل رشي

ومل ينــسبوا الــدنو والتــديل هللا  مجــاهري الثقــات الــذين رووا حــديث املعــراج،
تبـارك وتعــاىل، بــل روت عائــشة وابــن مـسعود ريض اهللا عــنهام مــا يــدل عــىل 

إنــام املــراد بــه ﴾  أو أدنــىفكــان قــاب قوســني ثــم دنــا فتــدىل﴿أن قولــه تعــاىل 
: عـــن مـــرسوق قـــال) ١/١١١(جربيـــل عليـــه الـــصالة والـــسالم، روى مـــسلم 

ثم دنا فتدىل فكان قـاب قوسـني أو أدنـى فـأوحى ﴿ :فأين قوله: لعائشةقلت 
 وانظــر صـىل اهللا عليــه وســلمإنــام ذاك جربيــل : ؟ قالـت﴾إىل عبـده مــا أوحــى

 ).٤٤١ – ٤٣٨ص ( للبيهقي "األسامء والصفات"



 
 

٥ 
اجلملــة ) ٥٠ص (األصــل  يف وقــد كــان املــصنف رمحــه اهللا تعــاىل أورد

 – ٢ – ١/ ٢١ ق "املـــــــــذكورة مـــــــــن حــــــــــديث رشيـــــــــك ثـــــــــم أورده بطولــــــــــه 
 يف  إليــــــه مــــــن النكــــــارة، وقــــــال املــــــصنفَ، فحذفتــــــه ملــــــا أرشت"خمطوطــــــة

 اســتنكره بعــض العلــامء ولكنــه قفــز "هــذا حــديث غريــب": املوضــع الثــاين
هــــذا مــــسلم فــــيام مل تظهــــر فيــــه علــــة :  قلــــت"حالــــصحي" يف رَّالقنطــــرة وتقــــر

 .قادحة، وليس كذلك هنا، فتأمل
  )١١٨ – ١١٧"(خمتصر العلو"
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ربـــه عـــز ]منـــه[دنــا : قـــال﴾ولقـــد رآه نزلـــة أخرى﴿:  قــال]عــن ابـــن عبـــاس[
 .وجل

 :]قال اإلمام[
األصــل  يف ، فإنــه ســاقه]"العلــو" يف أي الــذهبي [ إسـناده حــسن كــام قــال

يـــى بـــن ســـعيد األمـــوي حـــدثنا حممـــد بـــن عمـــرو عـــن أيب عـــن حي) ٨٢ص(
ــــــــــاس  ــــــــــن عب األصــــــــــول كلهــــــــــا، وفيهــــــــــا  يف هكــــــــــذا وقــــــــــع.ســــــــــلمة عــــــــــن اب

، وقد سقط من اإلسـناد الواسـطة بـني حييـى وحممـد )٢/ ١٩ق(املخطوطة
 بــن عمــرو، وهــو ســعيد بــن أبــان األمــوي والــد حييــى، فإنــه أخرجــه ابــن جريــر

: ثنـا أيب قـال: د األمـوي قـالحدثنا حييـى ابـن سـعي) ٢٧/٢٦ ("هتفسري"يف 
 ... بن عمروحممدثنا 

وهــــذا إســــناد رجالــــه ثقــــات غــــري حممــــد بــــن عمــــرو وهــــو ابــــن علقمــــة بــــن 
وقــاص الليثــي وهــو خمتلــف فيــه، والــذي اســتقر عليــه الــرأي عنــد أهــل العلــم 

 :"التقريب" يف إليه أشار احلافظ بقولهو  احلديث،ُنَسَأنه ح

 ."صدوق، له أوهام"
َِلُلكن قد اخت إسناده فـرواه األمـوي عنـه هكـذا عـن ابـن عبـاس  يف  عليهف

ثنــا كثــري بــن : ورواه الفــضل بــن موســى عــن حممــد بــن عمــرو وقــال.ًموقوفــا
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 "...املـــسجد يف  بيـــنام أنـــا مـــضطجع": ًجـــيش عـــن أنـــس بـــن مالـــك مرفوعـــا
 :وفيه فذكر حديث اإلرساء واملعراج،

يث أخرجـه ابـن  احلـد»...» فدنا ربك فتدىل فكان قـاب قوسـني أو أدنـى«
وابــــــــن جريــــــــر ، بـــــــاللفظ األول) ١٤٠ـــــــــ ١٣٩ص  ("التوحيــــــــد" يف خزيمـــــــة

أخربنــا حممــد بــن عمــرو : ابــن شــميل قــالمــن طريــق النــرص ) ٢٨، ٢٧/٢٧(
 .بن علقمة بن وقاص الليثي به 

 فيـــه ضـــعف، فـــإن كـــان حممـــد بـــن –خنـــيس :  وقيـــل–وكثـــري بـــن حبـــيش 
 أن ص رســـول اهللا عمـــرو قـــد حفظـــه عنـــه فهـــو منكـــر ملخالفتـــه للثابـــت عـــن
عــن ) ٢٧/٢٧( جريــر الــذي دنــا إنــام هــو جربيــل عليــه الــسالم كــام روى ابــن

 :مرسوق قال
ــشة" إنــام ذاك ":  اآليــة؟ فقالــت﴾...ثــم دنــا فتــدىل﴿ :مــا قولــه: قلــت لعائ

صــورته،  يف هــذه املــرة يف صــورة الرجــال، وأنــه أتــاه يف جربيــل، كــان يأتيــه
 .ًمـسلم بنحـوه وقـد مـىض قريبـا وسنده صحيح، وهـو عنـد "فسد أفق السامء

 .ض حلديث ابن عباس هذا املوقوف إن ثبت عنهِوهو معار
  .)١٢١ – ١٢٠ص"(خمتصر العلو"
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َّ﴿ثــم دنــا فتــدىل: اهللا ســبحانه وتعــاىل يف ســائل يقــول: الــسائل َ َ ََ َُ ــان قــاب قوســني أو ، َّ ْفكَ ْ ََ ِ ْ َ َ َ َ َ
َأدنى﴾ ْ  الـذي }فدنا اجلبـار تبـارك وتعـاىل{: ي يقولاحلديث الذ يف  ماذا تقول)٩،  ٨:النجم(َ

 تفسري ابن كثري؟ يف يعزى للبخاري كام
هـذه الروايـة هـي مـن شـواذ أحــد :  أقـول مـا قـال فيـه علـامء احلـديث:الـشيخ

رواة البخاري والذي هو رشيك بن عبد اهللا ولـيس هـو بالقـايض املعـروف، 
لـــامء احلـــديث قـــصة اإلرساء واملعـــراج وذكـــر ع يف فهـــذا جـــاء هبـــذه الزيـــادة

 هـو )٩:الـنجم (﴾﴿]: املـراد مـن قولـه تعـاىل[بأنه شذ، 
 .جربيل عليه الصالة والسالم وليس هو رب العاملني تبارك وتعاىل

 .نعم.صحيح البخاري يف هذه الرواية شاذة مع وجودها: ًإذا
  )٠٠: ٢٩: ١٩/ ٢٢٨" (اهلدى والنور"
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ص 

 ،]صـورته عـىل[ ص آدم اهللا خلـق«: قـال ص النبـي عن هريرة، أيب عن
 املالئكـة مـن ٌنفـر -أولئـك عـىل مَّلَفـس اذهـب،: قـال ثم ًذراعا، ستون وطوله
 الـسالم: فقـال ذريتـك، وحتية حتيتك فإهنا به حييونك ما فاستمع -جلوس
 مــن فكــل اهللا، ورمحــة: فــزادوه اهللا، ةورمحــ الــسالم عليــك: فقــالوا علــيكم،
 .»اآلن حتى اخللق من ينقص يزل فلم صورته، عىل اجلنة يدخل

 .)صحيح(
 ]:ً قائال"عىل صورته": علق اإلمام عىل قوله[

: رقـــــــم االســـــــتئذان، (]البخـــــــاري:أي["املؤلـــــــف صـــــــحيح " مـــــــن زيـــــــادة
ـــضا مـــسلم عنـــد وهـــي ،)٦٢٢٧ ـــق مـــن أخرجـــه وكالمهـــا ،)٨/١٤٩ (ًأي  طري
 ًأيـــــضا حبــــان ابـــــن وعنــــه) ١٠/٣٨٤ ("املــــصنف" يف وهـــــذا الــــرزاق، عبــــد

 .هنا فاملصنِّ وكذلك ،)٦١٢٩(
 آدم اهللا خلــــق«: حــــديث بطــــالن عــــىل رصحيــــة داللــــة احلــــديث هــــذا ويف
 ًمفـصال ذكرهتـا كنـت علـل بـأربع معلـول إسـناده أن مع »الرمحن صورة عىل
ـــضعيفة"يف  ـــك ونحـــو ،)١١٧٦و ١١٧٥ ("ال  البـــن "الـــسنة ختـــريج" يف ذل
 ).٥٤١و ٥١٧(عاصم أيب



 
 

١٠ 
 عنــه صـح الـذي اآلخـر هريـرة أيب حـديث َّفـرسُي الـصحيح احلـديث وهبـذا

) ١٢٩/١٧٣(رقـم مـىض وقـد "صـورته عـىل آدم اهللا خلـق " بلفظ طرق من
  .الصحيح احلديث هذا يناسب بام عليه التعليق مع

 -تعــاىل اهللا رمحــه -التــوجيري الــشيخ أســاء لقــد: أقــول املناســبة وهبــذه
 أهـــــل عقيـــــدة ": ســـــامهأ الـــــذي بتأليفـــــه ًمعـــــا الـــــصحيحة والـــــسنة العقيـــــدة إىل

 إال تثبـــــت ال العقيـــــدة فـــــإن ،"الـــــرمحن صـــــورة عـــــىل آدم خلـــــق يف اإليـــــامن
 مـــن يــصح ال أنـــه مــع كتابـــه عليــه قـــامأ الــذي واحلـــديث الــصحيح، باحلــديث

 هــــذا هريــــرة، أيب عــــن صــــحيحة طـــرق ألربعــــة خمــــالف فهــــو، إســــناده حيـــث
ــــشيخ أن مــــع واألخــــرى أحــــدها، صــــحته عــــىل املتفــــق احلــــديث  خرجهــــا ال
 وإال، شـأنه مـن لـيس العلـم هـذا ألن ًشـيئا؛ ذلك من يستفد مل فهو وصححها

 :بلفظ هريرة أيب عن ًخامسا ًطريقا يقبل أن لعامل يصح كيف
 !" الرمحن صورة عىل "

 ،"صــــورته عـــىل ": بلفـــظ ثالثتهـــا والتــــي األربعـــة، الطـــرق لتلـــك ًخمالفـــا
 كـــام الـــسالم عليـــه آدم إىل الـــضمري مرجـــع بـــأن التـــرصيح فيهـــا هـــامن واألوىل
 يعــرف مــن عنــد ًشــاذا حــديثها جتعــل التــي املخالفــة هــذه إىل يــضاف تــرى،

ــشاذ احلــديث ــشيخ هليعــة، ابــن وفيهــا فكيــف ًصــحيحا، إســناده كــان لــو ال  وال
ك ومــع ضــعفه يعلــم  احلفــاظ كــالم بتغيــري ولــو قــه،يتوث) ٢٧:ص( حيــاول ذلــ
ــــرته  ! "صــــدوق: "التقريــــب" يف حجــــر ابــــن احلــــافظ قــــال " قــــولي فهــــو، وب
 :فيه قال فإنه؛ عليه يرد احلافظ كالم ومتام



 
 

١١ 
 مـن أعـدل عنـه وهـب وابـن املبـارك ابـن وروايـة كتبـه، احـرتاق بعـد خلط"

 ينقــل فــيمن يقــال فــامذا! أحــدمها روايــة مــن لــيس احلــديث وهــذا !"غريمهــا
ـــق هـــذا يتـــسع ال كثـــري، هـــذا مثـــل ولـــه! بعـــضه؟ ويكـــتم الكـــالم، بعـــض  التعلي
 .ذلك لبيان

 يف ًجـــــدا الـــــشيخ تكلـــــف فقـــــد املنكـــــر، بـــــاللفظ عمـــــر ابـــــن حـــــديث وأمـــــا
 جتاهــل كــام، خزيمــة ابــن عــن نقلتهــا كنــت التــي الــثالث العلــل عــن اإلجابــة
! عمـــر ابـــن عـــن املـــسندة جريـــر  روايـــةعـــىل املرســـلة ســـفيان روايـــة رجاحـــة
 أن وهــي) ٣/٣١٧ ("فةالــضعي" يف ذكرهتــا كنــت رابعــة علــة جتاهــل ولــربام
 هــــــذا يف اضـــــطرابه ســـــبب هـــــو وهـــــذا عمــــــره، آخـــــر يف حفظـــــه ســـــاء ًجريـــــرا
 رواه ومـــــرة بــــه، الـــــشيخ فتــــشبث املنكـــــر، الفــــظ هبـــــذا رواه فمــــرة، ثياحلــــد
 يف عليــه مطلــع أنــه مــع! الــشيخ فتجاهلــه "صــورته ىلعــ ": الــصحيح بــاللفظ

 كالمــي مــن نقلــه لــه حيلــو مــا ينقــل عليــه تعليقــي ومــن) ٥١٨ (بــرقم "الــسنة"
 هريــــرة أيب عــــن رافــــع أيب ديثحــــ يف قلــــت أننــــي ومنــــه مــــه،عبز عليــــه لــــريد
) ٥١٦ (رقـــم حتـــت إســـناده صـــححت فـــإين ؛"وجهـــه صـــورة عـــىل ": بلفـــظ
 :بقويل وأتبعته

 يف املحفـــــوظ فـــــإن "وجهـــــه … ": قولـــــه تبـــــوث مـــــن شـــــك يف لكنـــــي "
 لـــه طويـــل كـــالم يف - الـــشيخ فـــألزمني "صـــورته عـــىل": الـــصحيحة الطـــرق
 ):٢٨ ص (وقال احلديث، بصحة بالقول -ممجوج

  !"متنه يف للشك وجه فال، ًصحيحا اإلسناد كان وإذا "
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 مل ألننــي عــيل، وارد غــري المالكــ هــذا أن بــصرية ذي لكــل الواضــح ومــن
 اهللا بفـضل فـنحن هللا حاشـا، إسـناده صـحة مـع فرددتـه احلـديث متن يف أشك

 هـــذه يف شـــككت اموإنـــ ذلـــك، يفعـــل ملـــن معـــاداة النـــاس أشـــد مـــن وتوفيقـــه
 أنــه يعــرف ال الـشيخ أن ظنــي ويف إليهــا، املـشار فــةلللمخا "وجهــه": الزيـادة

 يــشذ ال أن الــصحيح رشوط مــن وأن املــتن، صــحة الــسند صــحة مــن يلــزم ال
 دعــــواي -أمكنــــه لــــو -عــــيل ولــــرد اإللــــزام، ذاك ألزمنــــي ملــــا وإال يعــــل، وال

! هيهــات هيهــات ولكــن " … واملحفــوظ ": قــويل يف إليــه املــشار الــشذوذ
 تيميـة ابـن إىل الـشيخ نـسبه مـا أن إىل الكـرام القـراء أنبـه أن أريـد فإين ًوختاما

 وإنــــام، صــــحيح غــــري فهــــو، احلــــديث صــــححوا أهنــــم حبــــان وابــــن والــــذهبي
 "الــضعيفة" وراجــع فــال، املنكــر اللفــظ فأمــا عليــه، املتفــق لفظلبــا صــححوه
 .أقول ما صحة من لتتأكد

  ).٢٧١-٢٧٠ص"(صحيح االدب املفرد"
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 ]:قال البخاري[

ـــــرة أيب عـــــن  أشـــــبه مـــــن ووجـــــه وجهـــــك اهللا حَّقـــــب: تقـــــولن ال ": قـــــال هري
 ."صورته عىل ص آدم خلق وجل عز اهللا فإن؛ وجهك

 .حسن ]:قال اإلمام[
 :]ًثم علق قائال[

ـــك جـــاء وقـــد، الـــسالم عليـــه آدم صـــورة عـــىل: أي  حـــديث يف رصاحـــة ذل
» ًذراعـــا ســـتون وطولــه صـــورته، عــىل آدم اهللا خلـــق«: بلفــظ هريـــرة أليب آخــر
ك اهللا قـبح ": لــه وقـال أخـاه املــسلم شـتم فــإذا..عليـه متفـق  مــن ووجـه، وجهــ
 آدم، وجـــه يـــشبه املـــشتوم وجـــه فـــإن ًأيـــضا؛ آدم الـــشتم شـــمل "وجهـــك أشـــبه
ــشاهدها التــي الــصورة هــذه عــىل آدم خلــق واهللا  أن الفــرق أن إال ذريتــه، يف ن
 وإنـــام بنـــوه، هبـــا يمـــر التـــي واألطـــوار بـــاألدوار يمـــر ملو بيـــده، اهللا خلقـــه آدم

 خلقنـــــا ولقـــــد﴿: املؤمنـــــون ســـــورة أول يف تعـــــاىل قـــــال .تـــــراب مـــــن خلقـــــه
 خلقنـــا ثـــم، مكـــني قـــرار يف نطفـــة جعلنـــاه ثـــم طـــني، مـــن ســـاللة مـــن اإلنـــسان
 العظـــام فكــسونا ًعظامـــا املــضغة فخلقنــا مـــضغة العلقــة فخلقنـــا علقــة النطفــة
 .﴾اخلالقني أحسن اهللا فتبارك آخر ًقاخل أنشأناه ثم ًحلام

  ).٦٤ص"(صحيح األدب املفرد"
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 ]:صقال رسول اهللا [
اذهــب : طولــه ســتون ذراعــا، فلــام خلقــه قــال: خلــق اهللا آدم عــىل صــورته«

ك ك النفــر مــن املالئكــة جلــوس، فاســتمع مــا حييونــ فإهنــا : فــسلم عــىل أولئــ
الـسالم عليـك ورمحـة : فقـالوا: الـسالم علـيكم: حتيتك وحتية ذريتك فقـال

 فكل من يـدخل اجلنـة عـىل صـورة آدم، فلـم يـزل "ورمحة اهللا": اهللا، فزادوه
 .»اخللق ينقص بعد حتى اآلن

  ]:قال اإلمام[

  :فائدة
 :الفتح يف قال احلافظ

أن اهللا : إن الـــضمري آلدم، واملعنــــى: وهـــذه الروايـــة تؤيـــد قـــول مـــن قـــال"
، وال ًالنـشأة أحـواال يف قـه عليهـا، مل ينتقـلتعاىل أوجده عـىل اهليئـة التـي خل

ًاألرحام أطوارا كذريتـه، بـل خلقـه اهللا رجـال يف تردد  مـن أول مـا   سـوياً كـامالً
 فعــاد الــضمري "ًطولــه ســتون ذراعــا":نفــخ فيــه الــروح، ثــم عقــب ذلــك بقولــه

 ."ًأيضا آلدم
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ذلك ابن حبـان عقـب احلـديث، فراجعـه؛ فإنـه  يف وقد فصل القول: قلت

 فهــو منكـــر، كـــام "خلـــق اهللا آدم عـــىل صــورة الـــرمحن": وأمـــا حــديث .دمفيــ
 )١١٧٦و ١١٧٥("الضعيفة" يف بينته بالتفصيل
خلــق آدم  يف عقيــدة أهــل اإليــامن"تــصحيحه مؤلــف كتــاب  يف ومل يوفــق

 مــن التعليقــات وأخــذت عليــه ً وقــد كتبــت عليــه كثــريا"عــىل صــورة الــرمحن
 .بعض املؤاخذات؛ راجيا من اهللا التامم

  ).٨١١-١/٢/٨١٠"(الصحيحة"
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فالتوجيه هلذا احلديث » أن اهللا خلق آدم عىل صورة الرمحن«: بالنسبة حلديث: مداخلة

 ؟..من ناحية الضعف والصحة
ً لقـــد تكلمنـــا عـــن هـــذا احلـــديث أوال كتابـــة:الـــشيخ بعـــض األجـــزاء مـــن  يف ً

 ..السلسلة وبينا أنه ليس له إسناد يصح ويمكن االحتجاج به
ال يوجــد » خلــق اهللا آدم عــىل صـورة الــرمحن«: بــأن حـديث: أعـود ألقــول
ك كتابــة : لــه إســناد بلفــظ ًعــىل صــورة الــرمحن تقــوم بــه احلجــة، قــد بينــت ذلــ

اعتقـــــادي؛ ألن احلـــــديث هـــــذا مـــــع  يف ًوحمــــارضة، واألمـــــر أكثـــــر مـــــن ذلـــــك
ضــعف إســناده خمــالف مــن حيــث الروايــة للحــديث الــصحيح املتفــق عليــه 

خلـق اهللا «: ، حيث روياه بالـسند الـصحيح بطبيعـة احلـال، بلفـظبني الشيخني
الروايـــة األوىل ولــيس هلـــا إســـناد  يف فهـــذا الــضمري أظهـــر» آدم عــىل صـــورته

صــــحيح، وحينــــذاك فالقواعــــد العلميــــة احلديثيــــة تــــضطرنا إىل أن نــــرد هــــذه 
 ..الزيادة التي حتدد لنا مرجع الضمري

خلـــــــق اهللا آدم عـــــــىل « :فـــــــإذا عرفنـــــــا أن احلـــــــديث الـــــــصحيح روي بلفـــــــظ
الروايـــة األخـــرى  يف وأن الروايـــة األوىل والتـــي أظهـــرت املـــضمر» صـــورته
فــــإذا مــــا عرفنــــا أن إســــناد هــــذه » خلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورة الــــرمحن«: فقــــال

إهنــا : الروايــة ال يــصح فحينئــذ يــضطرنا مــا نعلمــه مــن علــم احلــديث أن نقــول
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 املحفوظــــة، والتــــي الــــرمحن زيــــادة عــــىل الروايــــة الــــصحيحة: لفــــظ..زيــــادة
 ...عىل صورته: قالت

  )٠٠:٥٦:٠٨) /٣٦٤(سلسلة اهلدى والنور (
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 ]: أنه قالصروي عن النبي [
 .»ال تقبحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق عىل صورة الرمحن عز وجل «-
 ).ضعيف(
  ]:قال اإلمام[

ـــــــــن خزيمـــــــــة) ٣١٥ص  ("يعة  الـــــــــرش" يف  أخرجـــــــــه اآلجـــــــــري  " يف واب
 والــدارقطني) ٣/٢٠٦/٢ (" الكبــري " يف والطــرباين )٢٧ص  ("التوحيــد 

 " األســـــامء والـــــصفات " يف  والبيهقـــــي)٦٤/٤٨ (" الـــــصفات "كتـــــاب يف 
عــن األعمــش عــن حبيــب  مــن طــرق عــن جريــر بــن عبــد احلميــد) ٢٩١ص (

 .ًبن أيب ثابت عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عمر مرفوعا
وهــذا إســناد رجالــه ثقــات رجــال الــشيخني ولكــن لــه أربــع علــل، ذكــر ابــن 

 :منها فقال خزيمة ثالثة
إســناده فأرســله الثــوري ومل  يف أن الثــوري قــد خــالف األعمــش: إحــداها

 ."ابن عمر  عن": يقل
 .أن األعمش مدلس مل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أيب ثابت: والثانية



 
 

١٩ 
 مــــدلس مل يعلــــم أنــــه ســــمعه مــــن ًابــــت أيــــضاأن حبيــــب بــــن أيب ث: والثالثــــة

 أن ابــن - ً إن صــح مــن طريــق النقــل مــسندا- فمعنــى اخلــرب " :عطــاء ثــم قــال
خلقهـــا الـــرمحن حـــني صـــور آدم ثـــم نفـــخ فيـــه  آدم خلـــق عـــىل الـــصورة التـــي

 ."الروح 
 فإنــه وإن كــان ثقــة كــام ،هــي جريــر بــن عبــد احلميــد: والعلــة الرابعــة: قلــت

ـــزان "ترمجتـــه مـــن   يفذكـــر الـــذهبي تقـــدم فقـــد  " يف  أن البيهقـــي ذكـــر" املي
آخـــر  يف  قـــد نــسب": يــر بـــن عبــد احلميـــد قــالحـــديثا جلر ثالثــني يف "ســننه 

 ."عمره إىل سوء احلفظ 
) ٥١٨رقــم (وإن ممـا يؤكـد ذلـك أنـه رواه مـرة عنـد ابـن أيب عاصـم : قلـت
وهـــذا الـــصحيح املحفـــوظ  ." الـــرمحن "مل يـــذكر  ."عـــىل صـــورته" :بلفـــظ
 .ً من الطرق الصحيحة عن أيب هريرة، واملشار إليها آنفاصبي عن الن

 " املجمــــع " يف فــــإذا عرفــــت هــــذا فــــال فائــــدة كــــربى مــــن قــــول اهليثمــــي
 غــــري إســــحاق بـــــن ، رواه الطــــرباين ورجالــــه رجــــال الــــصحيح" ):٨/١٠٦(

 ."إسامعيل الطالقاين وهو ثقة، وفيه ضعف 
أخرجـــه ابـــن أيب  " ):٥/١٣٩ (" الفـــتح " يف وكـــذلك مـــن قـــول احلـــافظ

 ."ثقات  رجاله  والطرباين من حديث ابن عمر بإسناد" السنة " يف عاصم
الـــسند  يف  لـــيس هـــو كـــل مـــا جيـــب حتققـــهًألن كـــون رجـــال اإلســـناد ثقاتـــا

ك، بــل إن  يف ،بل هــو رشط مــن الــرشوط األساســيةًحتــى يكــون صــحيحا ــ ذل
قـــول عـــىل األحاديـــث قـــد دلنـــي عـــىل أن  الكـــالم يف تتبعـــي لكلـــامت األئمـــة

ــ ،" رجــال إســناده ثقــات ": حــديث مــا يف أحــدهم دل عــىل أن اإلســناد غــري ي



 
 

٢٠ 
رجالـــه ثقـــات  صـــحيح، بـــل فيـــه علـــة ولـــذلك مل يـــصححه، وإنـــام رصح بـــأن

 .فقط، فتأمل
م احلـــديث مـــن ِلَثــم إن كـــون إســـناد الطـــرباين فيـــه الطالقـــاين ال يـــرض لوســـ

أول هــــــذا   يفالعلــــــل الــــــسابقة، ألن الطالقــــــاين متــــــابع فيــــــه كــــــام أرشت إليــــــه
 .التخريج

إن احلــديث يقــوى بــام رواه ابــن هليعــة بــسنده عــن أيب هريــرة : وقــد يقــال
 فـــــإنام صـــــورة وجـــــه ،إذا قاتـــــل أحـــــدكم فليتجنـــــب الوجـــــه« :مرفوعـــــا بلفـــــظ

 .»اإلنسان عىل صورة وجه الرمحن
ك لــوال أن احلــديث هبــذا اللفــظ منكــر كــام ســبق : قلــت قــد كــان يمكــن ذلــ
 . أن يكون شاهدا هلذا احلديثفال يصح حينئذ ،ًبيانه آنفا
:  بعــد أن نقــل قــول القرطبــي" الفــتح " يف قــول احلــافظ يف نــه تعلــم مــاوم

ـــضمري عـــىل اهللا متمـــسكا" بعـــض طرقـــه إن اهللا  يف  بـــام وردً أعـــاد بعـــضهم ال
بــــــاملعنى ] رواه[وكــــــأن مــــــن رواه : صــــــورة الــــــرمحن، قــــــال خلــــــق آدم عــــــىل

ملـــازري ومـــن تبعـــه صـــحة ذلـــك، وقـــد أنكـــر ا  بـــام تومهـــه فغلـــط يفًمتمـــسكا
صــحتها فيجمــل عــىل مــا يليــق بالبــاري  وعــىل تقــدير: هــذه الزيــادة، ثــم قــال

 الزيــادة أخرجهــا ابــن أيب عاصــم:  قلــت" :، فقــال احلــافظ"ســبحانه وتعــاىل 
ــــــسنة "يف  ــــــن عمــــــر" ال ــــــه ثقــــــات،   والطــــــرباين مــــــن حــــــديث اب بإســــــناد رجال

ــق أيب يــونس عــن أيبًوأخرجهــا ابــن أيب عاصــم أيــضا بلفــظ   هريــرة مــن طري
مــــن قاتــــل فليتجنــــب الوجــــه فــــألن صــــورة وجــــه «: يــــرد التأويــــل األول، قــــال

ك عـىل مـا تقــرر  يف فتعــني إجـراء مـا.»عـىل صــورة وجـه الـرمحن اإلنـسان ذلــ



 
 

٢١ 
إمـراره كـام جـاء مـن غـري اعتقـاد تـشبيه، أومـن تأويلـه عـىل  بني أهـل الـسنة مـن

 ."جالله ما يليق بالرمحن جل
لــف، وإمــراره كــام جــاء طريقــة الــسلف، وهــو والتأويــل طريقــة اخل: قلــت
ـــك موقـــوف عـــىل صـــحة احلـــديث عـــن الرســـول  هب،املـــذ ، صولكـــن ذل

ك آنفــا، وإن كــان احلــافظ قــد نقــل عقــب  وقــد علمــت أنــه ــ ال يــصح كــام بينــا ل
  وقــال حــرب الكرمــاين": بعــض األئمــة، فقــال كالمــه الــسابق تــصحيحه عــن

صـــح أن اهللا خلـــق : لســـمعت إســـحاق بـــن راهويـــه يقـــو: " كتــاب الـــسنة "يف 
هـو : سـمعت أمحـد يقـول: وقال إسـحاق الكوسـج.آدم عىل صورة الرمحن

 ."حديث صحيح 
إن كـــانوا يريـــدون صـــحة احلـــديث مـــن الطـــريقني الـــسابقني فـــذلك : قلـــت

ــــا تــــرصيح اإلمــــام ابــــن خزيمــــة بتــــضعيفه وهــــو علــــم غــــري ظــــاهر لنــــا  يف ومعن
 ومعنـــا صلنبـــي والتـــسليم بـــام ثبـــت فيهـــا عـــن ا احلـــديث والتمـــسك بالـــسنة

ص  (" خمتلـف احلـديث "كتابـه  يف عقـد فـصال خاصـا أيضا ابن قتيبة حيث
 فـــإن صـــحت روايـــة " :وتأويلـــه قـــال فيـــه حـــول هـــذا احلـــديث) ٢٨٠ - ٢٧٥

، فـال تأويـل وال ص بذلك فهـو كـام قـال رسـول اهللا صابن عمر عن النبي 
 ."تنازع 

 فـــــاألمر وإن كـــــانوا وقفـــــوا للحـــــديث عـــــىل غـــــري الطـــــريقني املـــــذكورين،
ك والنظـر متوقـف عـىل الوقــوف  رجاهلـا، نقــول هـذا ألن التقليــد يف عـىل ذلــ

مثــــل هــــذا األمــــر الغيبــــي، مــــع اخــــتالف  يف ديــــن اهللا ال جيــــوز، وال ســــياميف 
حديثـــه، وأنـــا أســـتبعد جـــدا أن يكـــون للحـــديث غـــري هـــذين  يف أقـــوال األئمـــة



 
 

٢٢ 
 عــــىل الطــــريقني، ألن احلــــافظ مل يــــذكر غريمهــــا، ومــــن أوســــع اطالعــــا منــــه

 إذا رضب ":  فــــانظر" الـــرمحن"الـــسنة؟ نعـــم لـــه طـــرق أخـــرى بـــدون زيـــادة 
) ٧١٦ و٦٨٧ ("صــــحيح اجلــــامع" يف "...إذا قاتــــل أحـــدكم" و"..أحـــدكم
 .وغريه

إن احلـــديث ضـــعيف بلفظيـــه وطريقيـــه، وأنـــه إىل ذلـــك : وخالصـــة القـــول
خلــق اهللا «: صلألحاديــث الــصحيحة بألفــاظ متقاربــة، منهــا قولــه  خمــالف
 .»ًىل صورته طوله ستون ذراعاآدم ع

 ." ٤٥٠ الصحيحة "أخرجه الشيخان وغريمها 
بعــد حتريــر الكــالم عــىل احلــديثني بــزمن بعيــد وقفــت عــىل ): تنبيــه هــام(

ــــشيخ محــــاد األنــــصاري نــــرشه مقــــال طويــــل  "جملــــة  يف ألخينــــا الفاضــــل ال
 مــــن صــــحح - وال أقــــول تقليــــد - ذهــــب فيــــه إىل اتبــــاع "اجلامعــــة الــــسلفية 

 مـــن علامئنـــا رمحهـــم اهللا تعـــاىل، دون أن يقـــيم الـــدليل عـــىل ذلـــك احلـــديث
بـــالرجوع إىل القواعـــد احلديثيـــة وتـــراجم الـــرواة التـــي ال ختفـــى عـــىل مثلـــه، 

 بعـــض النقـــاط التـــي تكـــشف  أن أبـــني- أداء لألمانـــة العلميـــة -لـــذلك رأيـــت 
عــن خطئــه فـــيام ذهــب إليـــه مــع اعــرتايف بعلمـــه وفــضله وإفادتـــه لطلبــة العلـــم 

 .ًاجلامعة اإلسالمية جزاه اهللا خريا يف صةوبخا
أوهـــم القـــراء أن ابـــن خزيمـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل تفـــرد مـــن بـــني األئمـــة : ًأوال

 مــع أن معــه ابــن قتيبــة واملــازري " عــىل صــورة الــرمحن "بإنكــاره حلــديث 
آخـر البحـث، فقـد كـان األوىل  يف وإن كـان ذلـك ومن تبعه، كـام تقـدم، وهـو

 .الصورة واضحة عند القراء  تكونأوله حتى يف أن يذكره



 
 

٢٣ 
ك رمحــه اهللا أنــه أنكــر احلــديث أيــضا: ًثانيــا  قبــل ابــن ًنــسب إىل اإلمــام مالــ
 :وهذا مما ال جيوز نسبته لإلمام ألمرين !خزيمة

ـــك عـــن الـــذهبي، والـــذهبي ذكـــره عـــن العقـــييل : األول ـــشيخ نقـــل ذل أن ال
خ أنـــه مـــتكلم إلـــخ، ومقـــدام هـــذا يعلـــم الـــشي..مقـــدام بـــن داود حـــدثنا: بـــسنده

 فـــال جيـــوز أن ينـــسب بروايتـــه إىل " لـــيس بثقـــة ": فيـــه فيـــه، بـــل قـــال النـــسائي
ـــضا ملـــا  ً صـــحيحاًاإلمـــام أنـــه أنكـــر حـــديثا ـــشيخ، وعـــىل رأينـــا أي عـــىل رأي ال

 .يأيت
ـــــة املـــــذكورة: واآلخـــــر ـــــك لـــــيس هلـــــذا احلـــــديث  يف أن الرواي إنكـــــار مال

 إن اهللا ": ا بلفــــظاملنكــــر، وإنــــام للحــــديث الــــصحيح املتفــــق عليــــه فإنــــه فيهــــ
 ."خلق آدم عىل صورته

هـــذه الروايـــة،  يف )٢/٢٥١ (" الــضعفاء " يف وكــذلك هـــو عنــد العقـــييل
مالـــك أن ينكـــر احلـــديث هبـــذا اللفـــظ الـــصحيح أوغـــريه مـــن  فحاشـــا اإلمـــام

ولــذلك فالقــارئ العـادي يفهــم مــن بحــث الـشيخ أن اإلمــام ينكــر هــذا .األئمـة
 !احلديث الصحيح

 حــديث ابــن عمــر أكثــر مــن مــرة، وكــذلك فعــل بحــديث ســاق إســناد: ًثالثــا
فائدة، وساقهام مساق املـسلامت مـن األحاديـث وهـو يعلـم  أيب هريرة دون

صـدد الـرد عليـه، ومـع ذلـك  يف له ابـن خزيمـة ألنـه العلل الثالث التي ذكرها
 يف وكـذلك يعلـم ضـعف ابـن هليعـة الـذي بله جـواب،! مل يتعرض هلا بذكر 
 ! ببنت شفة يبنبسم حديث أيب هريرة، فل



 
 

٢٤ 
أن هــذا : نقــل كــالم الــذهبي الــذي ذكــره عقــب روايــة املقــدام، وفيــه: ًرابعــا
 ):األرقام اآلتية مني(مل ينفرد به ابن عجالن فقد رواه  احلديث

 . مهام عن قتادة عن أيب أيوب املراغي عن أيب هريرة- ١
 ورواه شـــــعيب وابـــــن عيينـــــة عــــــن أيب الزنـــــاد عـــــن األعـــــرج عــــــن أيب - ٢
 .يرةهر

 ورواه مجاعة كالليث بن سعد وغـريه عـن ابـن عجـالن عـن املقـربي - ٣
 .عن أيب هريرة

 ورواه شـعيب أيــضا وغــريه عــن أيب الزنـاد عــن موســى بــن أيب عــثامن - ٤
 .انتهى .عن أيب هريرة

أن اهللا  يف احلـديث:  قلـت" :نص كالم الذهبي قبيل هـذه الطـرق: وأقول
ـــخ "...بـــن عجـــالنخلـــق آدم عـــىل صـــورته؛ مل ينفـــرد بـــه ا فأنـــت تـــرى أن  .إل

 فهذه الطرق.واد آخر يف واد، وكالم الشيخ يف كالم الذهبي
ـــشيخ " صـــورة الـــرمحن "األربعـــة لـــيس فيهـــا زيـــادة   - ســـاحمه اهللا -، وال

يـسوقها تقويــة هلــا، وهـو لوتأمــل فيهــا لوجـدها تــدل داللــة قاطعـة عــىل نكــارة 
كلهـم ثقـات، وحيفظهـا مثـل هذه الزيادة، إذ ال يعقل أن تفـوت عـىل هـؤالء و

 متعجـــب - واهللا -وإين ! النفـــري  يف العـــري وال يف ابـــن هليعـــة، ومـــن لـــيس لـــه
مــن الــشيخ غايــة العجــب كيــف يــسوق هــذه الروايــات نقــال عــن الــذهبي وهــو 
قـــد ســـاقها لتقويـــة احلـــديث الـــصحيح الـــذي أنكـــره مالـــك بـــزعم املقـــدام بـــن 

يــسوقها لتقويــة احلــديث املنكــر  – عافانــا اهللا وإيــاه -داود الــواهي، والــشيخ 
ـــــــذهبي كالمـــــــه!  ـــــــصحيح ولـــــــيس يف وإن ممـــــــا يؤكـــــــد أن ال  يف احلـــــــديث ال



 
 

٢٥ 
ســـمعت أمحـــد بـــن :  وقـــال الكوســـج": آخـــره يف احلـــديث املنكـــر أنـــه قـــال

 ."الصحاح  يف وهو خمرج: قلت.هذا احلديث صحيح: حنبل يقول
يح، أنـه يعنـي احلـديث الـصح: األول: فقولـه هـذا يـدلنا عـىل أمـرين: قلت

 . كام سبق مني" الصحاح " يف ألنه هو املخرج
أنـه هـو املقـصود بتـصحيح أمحــد املـذكور، فلـم يبـق بيـد الــشيخ : واآلخـر

ـــــيس  ـــــه، ول ـــــك فهـــــام من إال تـــــصحيح إســـــحاق، فمـــــن املمكـــــن أن يكـــــون ذل
 .واهللا أعلم.رواية

قــــرن الــــشيخ احلــــافظ الــــذهبي والعــــسقالين مــــع أمحــــد : ً وأخــــرياًخامــــسا
 .احلديث تصحيح يف وإسحاق

ذلـــك، بـــل ظـــاهره أنـــه  يف ًأن كـــالم الـــذهبي لـــيس رصحيـــا: وجـــوايب عليـــه
ـــشيخ.احلـــديث الـــصحيح يعنـــي ـــك قولـــه يف وأمـــا ابـــن حجـــر فعمـــدة ال  ": ذل

ســـلمنا   وقــد علمــت ممــا ســبق أن هــذا ال يعنــي الــصحة، ولــو"رجالــه ثقــات 
 ." هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ":  أنه صححه هو أوغريه قلناًجدال
ـــــه(الصـــــة وخ  يف أن الـــــشيخ حفظـــــه اهللا حكـــــى قـــــولني متعارضـــــني) التنبي

دون تــرجيح بيــنهام ســوى جمــرد الــدعوى، » الــرمحن عــىل صــورة«حــديث 
رين دون أن جييـب عـن أسـباب ضـعفهام، بـل وذكر له طـريقني ضـعيفني منكـ

الواقــع ممــا يؤكــد وهــنهام عنــد  يف  كثــرية يتقــوى هبــا، وهــيًأوهــم أن لــه طرقــا
وهــذا بخــالف مــا صــنع شــيخ .العلــم الــرشيف وتــراجم رواتــهالعــارفني هبــذا 

فـــصل عقـــده فيـــه هلـــذا  يف " نقـــض التأســـيس "كتابـــه  يف اإلســـالم رمحـــه اهللا
 أرســل " إن اهللا خلــق أدم عــىل صــورته ": احلــديث بأحــد ألفاظــه الــصحيحة



 
 

٢٦ 
إيل صــورة منــه بعــض األخــوان جــزاه اهللا خــريا فــإن ابــن تيميــة مــع كونــه أطــال 

، " صـورته "مرجـع ضـمري  يف تأويالت العلامء لـه ومـا قـالوهذكر  يف الكالم
تــضعيف حــديث الرتمجــة وتأويلـــه  يف ونقــل أيــضا كــالم ابــن خزيمـــة بتاممــه

إيـاه إن صـح، فــرد عليـه التأويـل، وســلم لـه التـضعيف، ومل يتعقبــه بـالرد، ألنــه 
يتبـني للقـارىء مـن هـذا التخـريج والتحقيـق،  يعلم أن ال سبيل إىل ذلك، كام

يـصحح احلـديث، وهـو ضـعيف مـن  ذا كنت أود للشيخ األنصاري أن الوهل
 .طريقيه، ومتنه منكر ملخالفته لألحاديث الصحيحة
ــــــسداد ــــــق وال ــــــه التوفي ــــــا ول ــــــسأل اهللا تعــــــاىل لن   القــــــول والعمــــــل، وأن  يف ن

﴿زمـرة املخلـصني الـصادقني  يف حيـرشنا
﴾. 

  ).٣٢٢-٣/٣١٦"(عيفةالض"



 
 

٢٧ 

 
 ]:ًقا عىل حديث الصورةِّعلُقال اإلمام م[

صـــورة : ؛ أي"فـــإن اهللا خلـــق آدم عـــىل صـــورته": يف روايـــة ملـــسلم بلفـــظ
وإنـــام هـــو مـــن بـــاب ، ًولـــيس هـــذا تـــأويال كـــام يظـــن بعـــض النـــاس، آدم نفـــسه

ولــــيس بــــالرأي ففــــي روايــــة أخــــرى عــــن أيب هريـــــرة ، تفــــسري الــــنص بــــالنص
 احلــديث "...ًطولــه ســتون ذراعــا، خلــق اهللا آدم عــىل صــورته: ا بلفــظًمرفوعــ

 ...متفق عليه
؛ ألنـــه "عــىل صــورة الــرمحن...": و ال جيــوز تفــسريه بحــديث ابــن عمــر

فه ابــــن خزيمــــة وغــــريه ممــــن َّفيــــه أربــــع علــــل، ولــــذلك ضــــع، منكــــر ال يــــصح
 ! يرميهم أعداء السنة بالتجسيم

 يف َّديث بعـض املـشايخ الـذين ألفـواًولقد أسـاء جـدا إىل الـسنة وإىل احلـ
ممــن لــيس هلــم ســابقة معرفــة واشـتغال هبــذا العلــم الــرشيف؛ مثــل مــا ، تقويتـه
وهــــو ! "خلــــق آدم عــــىل صــــورة الــــرمحن يف عقيــــدة أهــــل اإليــــامن": ســــامه
! "دفــاع أهــل الــسنة واإليــامن عــن خلــق آدم عــىل صــورة الــرمحن"و، مطبـوع

 يح هـــــــــذا احلـــــــــديثتـــــــــصح يف وغريمهـــــــــا ممـــــــــن كتـــــــــب، ولعلـــــــــه مل يطبـــــــــع
  .)١١٧٦ ("الضعيفة" يف وتفصيل ذلك.املنكر

  ).٢/١٧٨" (خمتصر صحيح البخاري"



 
 

٢٨ 

 
ال » خلـــق اهللا آدم عـــىل صـــورة الـــرمحن«: احلـــديث الـــذي يقـــول ..:الـــشيخ

 .يصح من حيث إسناده، نعم
 .. سئل أبا ثور عن خلق آدم عىل صورته:مداخلة
 ..و أبوأب:  وما الذي نصب أبا ثور:الشيخ
إنــام هــو عــىل صــورة : أبــو ثــور عــىل خلــق آدم عــىل صــورته فقــال :مداخلــة

فقلــت بعـــد ذلــك لعبـــد : آدم ولــيس هــو عـــىل صــورة الــرمحن، قـــال اجلــزري
: ما أديـن فيـه إال بقـول أمحـد بـن حنبـل: أيب ثور؟ فقال يف ما تقول: الوهاب

رة وقلـــت لعبـــد الوهـــاب مـــ: يـــؤجر أبـــو ثـــور، ومـــن قـــال بقولـــه، قـــال اجلـــزري
: فقــال» خلــق اهللا آدم عــىل صــورته«: هــذه املــسألة يف أخـرى وقــد تكلــم قــوم

إن اهللا خلــق آدم عــىل صــورة الــرمحن فهــو جهمــي، فهــذا يعنــي : مــن مل يقــل
صـــاحب هــــذا الــــرأي نقـــل أقــــوال عــــىل أنـــه مــــن مل يقــــل هبـــذا القــــول فهــــو ...

 .ام أمحدجهمي عن اإلم
ــــشيخ جلهميــــني لكننــــا لــــسنا  ولــــسنا مقلــــدين، واحلمــــد هللا نحــــن أعــــداء ا:ال

ـــًمقلـــدين، مـــا الـــدليل أن مـــن قـــال قـــوال وافـــق فيـــه اجلهـــم كـــان جهم ؟ هـــذه ًاّي
مــــا الــــدليل عــــىل صــــحة أن مرجــــع الــــدليل إنــــام هــــو اهللا : واحــــدة، واألخــــرى

ًتبــارك وتعــاىل خاصـــة بعــد أن ذكرنـــا مــا ذكرنــا آنفـــا؟ فهــذه أقـــوال ككثــري مـــن 
حـــتج هبـــا، وبخاصـــة إذا كـــان األقـــوال الفقهيـــة تطلـــق لقائلهـــا وال جيـــوز أن ن



 
 

٢٩ 
لــو كــان الــذي يتبنــى هــذا : ًالزمهـا رضب الــسنة الــصحيحة، فــنحن نقــول مـثال

ًلـــو كـــان قائـــل هـــذا القـــول حـــارضا، أو كـــان مـــن : ًأو نقـــول شـــيئا آخـــر..القـــول
ــى هــذا القــول ممــن جــاء مــن بعــده، مــاذا تقــول  يف حــديث أيب هريــرة يف يتبن

فهــــل » ً طولــــه ســــتون ذراعــــاخلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته«: صــــحيح البخــــاري
نأخـــذ احلـــديث ونـــدع القـــول الـــذي فيـــه اهتـــام مـــن قـــال بـــه بأنـــه جتهـــم، أم ال 
نبــايل هبــذه األقــوال؛ ألهنــا خرجــت خمــرج االجتهــاد؟ فــنحن علينــا أن نتبــع 

 .األحكام يف العقيدة أو يف السنة ونتبع احلديث سواء كان ذلك
  )٠٠:٠٠:٠٠ /١ ("لقاءات املدينة"



 
 

٣٠ 

 
 ]:صقال رسول اهللا [
 .»إذا رضب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم عىل صورته«
  ]:قال اإلمام[

عــىل صــورته إىل آدم عليــه الــسالم؛ ألنـــه :قولــه يف يرجــع الــضمري: فائــدة
روايـــة أخــرى للبخـــاري عـــن أيب هريـــرة  يف ح بـــهَّرصُأقــرب مـــذكور، وألنـــه مــ

وأمـــــا ...»ولـــــه ســــتون ذراعـــــاخلــــق اهللا آدم عـــــىل صــــورته ط« :مرفوعــــا بلفـــــظ
 . فهو منكر»عىل صورة الرمحن..«حديث 

  ).٥١٩-٢/٥١٨" (الصحيحة"



 
 

٣١ 

 
» إن اهللا خلق آدم عىل صورته«: ما مدى صحة حديث! فضيلة الوالد حفظك اهللا: سؤال
 .وجزاك اهللا خري» إن اهللا خلق آدم عىل صورة الرمحن«: وحديث
 يف بعــض كتبــي، ولعــل ذلــك يف املــسألةهــذه  يف ً لقــد كتبنــا بحثــا:الــشيخ

األمـــــة، فـــــإن  يف سلـــــسلة األحاديـــــث الـــــضعيفة واملوضـــــوعة وأثرهـــــا الـــــسيئ
 حـــديث صـــحيح، أخرجـــه »إن اهللا خلـــق آدم عـــىل صـــورته«: احلـــديث األول

إن اهللا خلـق آدم عـىل «: صـحيحيهام، أمـا احلـديث اآلخـر بلفـظ يف الشيخان
إهنــــا شــــاذة، : قــــال فيهــــا فــــذكر لفظــــة الــــرمحن أحــــسن مــــا ي»صــــورة الــــرمحن

إن : واحلقيقــة إهنــا منكــرة؛ ألن هــذا احلــديث لــو كــان لــه إســناد صــحيح لقلنــا
ًأن مــن كــان ثقــة : الــرمحن، شــاذة عــىل طريقــة علــامء احلــديث: هــذه اللفظــة
احلــديث خـالف فيهــا مــن هـو أوثــق منــه تكـون زيادتــه شــاذة،  يف وروى زيـادة

هــــذا  يف دتــــه منكــــرة، والواقــــعأمــــا إذا كــــان الــــذي زاد عــــىل الثقــــة فتكــــون زيا
 لنا القــولَّاحلــديث أنــه مــن هــذا القبيــل؛ ألنــه لــيس لــه إســناد صــحيح كــام فــص

 .ًاملصدر املشار إليه آنفا يف ذلكيف 
ســــــبق ذكرهــــــا، : الروايــــــة األوىل: أمــــــا احلــــــديث الــــــصحيح فلــــــه روايتــــــان

والروايـــة األخـــرى هـــي التـــي تعـــارض تلـــك الروايـــة املنكـــرة وتفـــرس وتعـــني 
ك » إن اهللا خلـق آدم عــىل صــورته«: الروايــة الــصحيحة يف ضمريمرجـع الــ ذلــ

إن «: صقــال رســول اهللا: صــحيح البخــاري قــال يف هــو حــديث أيب هريــرة



 
 

٣٢ 
صــحيح البخــاري، طــول  يف »ًاهللا خلــق آدم عــىل صــورته طولــه ســتون ذراعــا

ًمــن؟ هــل رب العـــاملني مــن صـــفاته أن لــه طــوال وعرضـــا؟ حاشــا هللا، وإنـــام ! ً
إن «: احلــديث األول الــصحيح يف يــح بــأن مرجــع الــضمريهــذا احلــديث رص

بعـــض األحاديـــث أن  يف صـــورة آدم، وجــاء: أي» اهللا خلــق آدم عـــىل صــورته
 ذكــــر هـــــذا احلــــديث بمناســــبة أن أحـــــدهم رضب وجــــه شـــــخص ص النبــــي
إن أبنــاءه عــىل صــورة آدم، وصــورة آدم : إن اهللا خلــق آدم صــورته، أي: فقــال

ســـتة أذرع قـــال  يف ً طولــه ســـتون ذراعــا،:حــديث البخـــاري يف جــاء تفـــسريها
 .»فلم يزل اخللق يتناقص حتى اآلن«: عليه الصالة والسالم

ــضمري مل : ًفــإذا بعــد جمــيء هــذا احلــديث الــصحيح الــذي حيــدد مرجــع ال
خلـــق آدم عــىل صـــورة «: يبــق جمـــال للتمــسك باحلـــديث الثــاين الـــذي يقــول

أنــه : د صــحيح، واآلخــرأنــه لــيس لــه إســنا: أمــا األول:  لــسببني اثنــني»الــرمحن
صـــــحيحه، فـــــالتقويم  يف خـــــالف احلـــــديث الـــــصحيح الـــــذي رواه البخـــــاري

 .ذلك املوضع يف جتدونه
   )٠٠:٢٢:١٥/ب٢٩"(رحلة النور"



 
 

٣٣ 

 
 إىل من يرجع الضمري؟» إن اهللا خلق آدم عىل صورته«: حديث: السائل
 . إىل آدم عليه السالم:اجلواب
 إذا كـــان عائــــد إىل اهللا عــــز وجـــل، فــــام معنــــى  إذا بــــارك اهللا فيــــك،:مداخلـــة
، وهـــــل الروايـــــة األخـــــرى تعتـــــرب منكـــــرة أن اهللا خلـــــق آدم عـــــىل ...احلـــــديث 

 صورة الرمحن؟
 يف هذه الرواية ضـعيفة ال تـصح، وسـيأتيك بيـان تفـصيل القـول: اجلواب

مت قبـل َّسلـسلة األحاديـث الـضعيفة، وقـد قـد يف املجلد الثالث يف ضعفها
 الفهــارس وطبــع الكتــاب دون الفهــارس، وفيــه تفــصيل القــولأن آيت إلــيكم 

ضـعف هــذا احلـديث مــع اهـتامم كثــري مـن أهــل الـسنة بإثباتــه، ولكـن علــم يف 
عــىل صــورة : (احلـديث ال يــساعد عــىل إثباتــه، فهــو ضـعيف بــل منكــر بزيــادة

إن اهللا خلــــق آدم عــــىل : (مــــسلم وغــــريه يف ، والــــصحيح كــــام جــــاء)الــــرمحن
عـــىل : (صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث أيب هريـــرة  يففقـــط، وجـــاء) صـــورته
إن «: بزيــادة تؤكــد أن الــضمري يعــود إىل آدم حيــث قــال عليــه الــسالم) صـورته

، هـــــذا نـــــص رصيـــــح بـــــأن »ًاهللا خلـــــق آدم عـــــىل صـــــورته طولـــــه ســـــتون ذراعـــــا
الـــضمري يرجـــع إىل آدم عليـــه الـــسالم، ولـــو صـــح احلـــديث بـــالرجوع إىل اهللا 

 . وتشبيه وتعطيلآمنا به دون تكييف ودون تأويل
  )٠٠:١٦:٢٠/ ٨٩"(اهلدى والنور"



 
 

٣٤ 

 
ً اختلـــف العلـــامء قـــديام وحـــديثا عـــىل مـــا:الـــشيخ الروايـــة  يف الـــضمري يف ً
اعتقــــادي  يف  وهــــذا اخلــــالف،»إن اهللا خلــــق آدم عــــىل صــــورته«: الــــصحيحة

صـــحيحه  يف جيــب أن يفــرغ منــه بعـــد أن وقفنــا عــىل روايـــة اإلمــام البخــاري
ـــــة ،»ً اهللا آدم عـــــىل صـــــورته طولـــــه ســـــتون ذراعـــــاخلـــــق«: بلفـــــظ  فتكـــــون رواي

البخـــاري الـــصحيحة مفـــرسة مبينـــة للروايـــة الـــصحيحة األخـــرى وهـــي قولـــه 
 يف فمرجــــع الــــضمري »خلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته«: عليــــه الــــصالة والــــسالم

خلــق اهللا آدم عــىل صــورته «: روايــة اإلمــام البخــاري بلفــظ يف صــورته اتــضح
 ألن الوصــف هبــذا الطــول ال يــصح بوجــه مــن الوجــوه ؛»ًطولــه ســتون ذراعــا

أن يرجــــع إال إىل آدم عليـــــه الـــــصالة والـــــسالم، وبــــذلك ننتهـــــي مـــــن مـــــشكلة 
سـواء  »خلـق اهللا آدم عـىل صـورة الـرمحن«»: حـديث يف التساؤل واخلوض

من حيث الرواية التي دلت عىل ضـعف إسـنادها، أو مـن حيـث الدرايـة التـي 
ًللروايــة املتفــق عليهـا إســنادا، وخمالفــة هــذه دلـت عــىل شــذوذها وخمالفتهـا 

 .ًلرواية البخاري الصحيحة املخالفة هلا متنا
  )  ٠٠: ٠٠: ٤٠/ ٣٦٥" (اهلدى والنور"
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ـــــــالصحــــــــديث ورد أن الرســــــــول : الــــــــسائل ـــــــىل «:  قــ   إن اهللا خلــــــــق ابــــــــن آدم عــ
 ؟»صورة الرمحن

 . باطل:الشيخ
  باطل هاه؟:مداخلة
  .نعم :الشيخ

 . اهللا جيزيك خري ويرحم والديك:مداخلة
 . اهللا حيفظك:الشيخ
 .انه صحيح:  والذين قالوا:مداخلة
 . الذين يصححون ال يعرفون الصحيح:الشيخ
 . اهللا جيزيك خري إن شاء اهللا:مداخلة
إن اهللا خلــق آدم «:  اهللا حيفظـك واحلـديث الــصحيح إنـام هـو بلفـظ:الـشيخ

 .ليس عىل صورة الرمحن »عىل صورته
 . عىل صورته املقصود فيه آدم:لةمداخ



 
 

٣٦ 
الــصحيحني، ويف  يف  اســمع، هــذا هــو اللفــظ املــشهور املعــروف:الــشيخ
خلــق اهللا آدم عــىل صــورته طولــه «: البخــاري تفــرس الروايــة األوىل يف روايــة

 .ًفإذا هو آدم »ًستون ذراعا
  ) ٠٠: ٥٤: ٢٦/ ٣٢٨" (اهلدى والنور "
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 كيف تفسري؟» خلق آدم عىل صورة الرمحنأن اهللا «احلديث : السائل
 هـــذا حـــديث نبـــع مـــن بالدكـــم، وانتـــرش إلينـــا، لكنـــه هـــو حـــديث ال :الـــشيخ

يـــصح مهـــام حـــاول الـــشيخ أن يقويـــه، فتقويـــة احلـــديث الـــضعيف لـــيس مـــن 
 صـــحح هـــذا احلـــديث َّامـَختـــصص الـــشيخ، فهـــو اعتـــدى عـــىل التخـــصص لـــ

د عامــة املـسلمني، فلــو وبخاصـة أنـه يثــري اإلشـكاالت والــشبهات الكثـرية عنـ
» إن اهللا خلــق آدم عــىل صــورته «:أنــه أبقــى احلــديث عــىل الروايــة الــصحيحة

يعتمد عىل الروايـة األخـرى التـي تثـري اإلشـكاالت العديـدة والكبـرية، ] فال[
ـــشبيه الـــرمحن باإلنـــسان فـــال يـــروي هـــذا احلـــديث وال يدنـــدن حولـــه،  منهـــا ت

ثـــم بعـــد » لــق آدم عـــىل صــورتهإن اهللا خ« :وإنــام يكتفـــي باحلــديث الـــصحيح
ذلــك يفــرسه كــل مفـــرس حــسب مــا يــرتجح لديـــه، حتــى ولــو عــاد تفـــسريه إىل 
ذاك احلـديث الـضعيف، ألنـه يكــون هنـاك فـرق كبــري بـني أن يقـدم إىل النــاس 

تفـــسري احلـــديث الـــصحيح، والـــرأي معـــرض للخطـــأ وللـــصواب،  يف ًرأيـــا لـــه
ــــــني أن يقــــــول هلــــــم هــــــذا قــــــول رســــــول اهللا أدم عــــــىل صــــــورة خلــــــق اهللا  «:وب

 .»الرمحن
شــتان بــني األمــرين، ولــذلك فمــن اخلطــأ أن نــروي هــذا احلــديث إال عــىل 

 .الرواية الصحيحة
  )٠٠: ٤٩: ٣٢/ ٢٢٩" (اهلدى والنور"



 
 

٣٨ 

 
، فالتأويل الصحيح شيخ »إن اهللا خلق آدم عىل صورته«: صيقول الرسول :..سؤال

 .هلذا احلديث
خلـــق اهللا آدم عـــىل «: صـــحيح البخـــارييف   صـــورة آدم؛ ألنـــه جـــاء:الـــشيخ

 .، فهذا تفسري من الرسول نفسه»ًصورته طوله ستون ذراعا
ًحـديثا مـا أدري هـل يــصح .. إيـه بـس احلـافظ يـا شــيخ كأنـه صـحح :امللقـي

 .»إن اهللا خلق آدم عىل صورة الرمحن«وال ال، 
 . هذا ال يصح ولن يصح:الشيخ

  )٠٠: ٣٠: ٠٠/ ٧٥٤" (اهلدى والنور"



 
 

٣٩ 

 
حـدثنا حممـد بـن : حديث أخرجـه ابـن أيب عاصـم، قـال يف نريد أن نرى رأيكم: سؤال

ثعلبة بن سواء، حدثني عمي حممد بن سواء عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب رافع، 
فإن اهللا تعاىل خلق إذا قاتل أحدكم فليسلم الوجه، «: ص قال رسول اهللا: عن أيب هريرة قال

السنة جزء : هذا إسناد صحيح، ويف التعليق قال:  ثم أن املؤلف قال» آدم عىل صورة وجهه
 ال وجه »عىل صورة وجهه«: شك من ثبوت قوله يف لكني: كذا صفحة كذا، وقول األلباين

 .وا فيهشك من ذلك فاحلفاظ من أهل احلديث مل يشكُّ يف له، وإن كان هو
 فاظ؟  أين احل:الشيخ
 .. أردت التعليق عىل سند احلديث :مداخلة
 .ً اآلن لست مستحرضا حال الرجال:الشيخ
 .الرجال... قد :مداخلة
 .ال نستحرض ترامجهم، دعني أرى:  أعرف لكن أقول:الشيخ

اآلن ال أستحـــــرض حـــــال كـــــل راو مـــــن هـــــؤالء الـــــرواة، لكنـــــي بحاجـــــة أن 
صــــم، إال أننـــــي الـــــذي ختـــــريج الــــسنة البـــــن أيب عا يف أراجــــع كالمـــــي عليــــه

ك مــن  يف لكنــي: وقــول األلبــاين: ذهنــي أن مــا نقلــه بقولــه يف أستحــرضه شــ
شـك مـن ذلـك  يف عـىل صـورة وجهـه، ال وجـه لـه، وإن كـان هـو: ثبوت قولـه

 .فاحلفاظ من أهل احلديث مل يشكوا فيه



 
 

٤٠ 
خلــق آدم : إن كــان يعنــي بخــصوص هــذا اللفــظ وبخاصــة أنــه ختمــه بقولــه

إبطـــال القـــول مـــن  يف هـــذا إســـناد صـــحيح وظـــاهر: عـــىل صـــورة وجهـــه قـــال
مــا الفــرق : ًعـىل صــورته عائــدا إىل آدم، انظـروا اآلن: قولــه يف جعـل الــضمري

إذا قاتـــل أحـــدكم فليجتنـــب الوجـــه فـــإن اهللا تعـــاىل «: بـــني احلـــديث الـــصحيح
ًرجــوع الــضمري، وهــو مل يــستفد شــيئا إذ  يف اختلفــوا» خلــق آدم عــىل صــورته

 ألن نفــس الــضمري يقــال فيــه مــا قيــل ؛صــورة وجهــهصــحح هــذه الروايــة عــىل 
عــىل : قولــه يف إبطــال قــول مــن جعــل الــضمري يف هنــاك، وقولــه وهــو ظــاهر

ًصورته عائدا إىل آدم، فلن يستفيد شيئا ً. 
 )٠٠:٣٣:١٢/أ٣٩"(رحلة النور"



 
 

٤١ 


 

 ]:"التنكيل" يف قال املعلمي[
 أي اخللــق زال فـام، ًذراعـا سـتون طولــه آدم خلـق اهللا أن احلـديث يف جـاء

، خلــدون ابـن استـشكله .اآلن عليـه هـم مـا إىل صـاروا حتـى يتنـاقص بنيـه مـن
 يف ثمــــود ديــــار بــــأن "البــــاري فــــتح" يف حجــــر ابــــن احلــــافظ شــــكالهإ ونقــــل
 أن يظهــر مــا عــىل القــدم مــن وهــم ديارنــا بأبــوا عــن أبواهبــا تزيــد ال احلجــر
 تطـــول أن جيــب هـــذا عــىل فكــان ،آدم وبـــني بيننــا الطريـــق نــصف يف يكونــوا
 عظـــام عـــىل عثـــروا احلفريــات أهـــل ولعـــل، ًذراعـــا ثالثــني بنحـــو عنـــا أبــداهنم

 ســـمعت، – اليـــوم النـــاس طـــول عـــن طوهلـــا يزيـــد وال ًجـــدا قديمـــة ومجـــاجم
 يف املـذكور الطـول أن اهللا رمحـه سنديالـ اهللا عبيـد الشيخ من اإلشكال حل
  .أعلم فاهللا .واملشاهدة األجسام عامل يف ال املثال عامل
  ]:قال اإلمام[

 ًجـدا متعجـب وأين، واملتـصوفة املتكلمـني بتـأويالت أشـبه التأويـل هذا 
  .له وإقراره إياه الشيخ فضيلة حكاية من

 نــصف يف دثمـو أن اســتظهره مـا عـىل يــصح إنـام خلــدون ابـن واستـشكال
ــــــا الطريــــــق ــــــب رجــــــم وهــــــذا، آدم وبــــــني بينن ــــــه يــــــأت مل إذ، بالغي  عــــــن نــــــص ب



 
 

٤٢ 
 دلـت قـد لعلهـا بـل، املكتـشفة اآلثـار مـن اآلن حتـى مثله ثبت وال، املعصوم

 جيـــب التـــي الغيبيـــة األمـــور مـــن احلـــديث فيبقـــى .اســـتظهره مـــا خـــالف عـــىل
  .استشكال أي دون هبا اإليامن

 . "صحيحهام" يف انالشيخ أخرجه إليه املشار واحلديث
  ).٢/٣٩٢"(التعليق على التنكيل"



 
 

٤٣ 

 
،

 
ثـم قـال أحـد  ،»خلق اهللا آدم عىل صـورة الـرمحن«: تكلم الشيخ عىل ضعف حديث[

 هذا قول اجلهمية: واهللا يا شيخنا بعضهم يقول  :]احلضور
  أيش هو قول اجلهمية ساحمكم اهللا، ما هو؟:الشيخ
 . أن من أعاد الضمري عىل آدم:مداخلة
  هذا قول اجلهمية؟:الشيخ
 . يتمسكون بقول إمام أهل السنة واجلامعة أمحد بن حنبل:مداخلة
:  اإلمـام أمحــد مـا تكلـم عـن حــديثأمحـد،  ال مـا يقـول هــذا اإلمـام:الـشيخ

، اإلمــــــام أمحــــــد مــــــا يــــــصحح هــــــذا »خلــــــق اهللا آدم عــــــىل صــــــورة الــــــرمحن«
 احلديث، أكذلك؟

 . كذلك:مداخلة
ً طيـب، اسـرتحنا مـن هـذا احلــديث إذا مـن جهـة أنـه إمـام أهـل الــسنة :الـشيخ

هكــذا » خلـق اهللا آدم عـىل صـورته«: اإلمـام أمحـد مـا صـححه، نعــود للتأويـل
 ية الصحيحة، أليس كذلك؟الروا



 
 

٤٤ 
 . نعم:مداخلة
   الروايــات عــن اإلمــام أمحـــد أن ىوُ الــضمري إذا أعــدناه إىل آدم تـــر:الــشيخ

هـذا قــول اجلهميـة، طيــب، هـل مــن قـول اجلهميــة خلـق اهللا آدم عــىل صــورته 
 ًطوله ستون ذراعا؟ 

 . اجلهمية:مداخلة
تون  هـــل مـــن قــــول اجلهميـــة خلـــق اهللا آدم عــــىل صـــورته طولـــه ســــ:الـــشيخ
 ًذراعا؟

 . ال:مداخلة
  قول من هذا؟:الشيخ
 . هذا قول الرسول عليه الصالة والسالم:مداخلة
 .َ إذا ً فأنا جهمي:الشيخ
 . ال، أنت لست بجهمي:مداخلة
 .َ إذا ً من هو اجلهمي:الشيخ
 . اجلهمي هو الذي ينكر صفات الرب جل وعال:مداخلة
أنــه مــن أرجــع : م يقــول فلــامذا تــشعرون بأمهيــة املوضــوع أن اإلمــا:الــشيخ

 .الضمري إىل آدم فهو قول جهمي
 .وأي صورة كانت آلدم قبل أن خيلق عليها:  يقولون:مداخلة



 
 

٤٥ 
 ال تنــاقش اآلن بعــد أن آمنــت معــي بقولــه عليــه الــسالم، وقلــت بــأن :الــشيخ

 ماذا نقول؟ الضمري راجع ملن؟: ًهذا هو قول الرسول، فإذا
 . يرجع إىل آدم:مداخلة
التـــشبيه إذا آمنـــوا هبـــذا احلـــديث  يف هـــم اآلن يقعـــون: ًإذا حـــسن، :الـــشيخ

، »صـحيح البخـاري« يف الصحيح وال سبيل هلـم إال أن يؤمنـوا معنـا بـه؛ ألنـه
ًفحنئذ إذا أرصوا عىل إعـادة الـضمري األول عـىل صـورته إىل اهللا إذا نخـرج : ٍ

 ًطـــول اهللا ســـتون ذراعـــا، وهـــذا هــو متـــام التـــشبيه الـــذي قـــد يـــستوحيه: بنتيجــة
ـــضمري إىل اهللا ـــضا يف بعـــضهم مـــن إعـــادة ال خلـــق اهللا : ًاحلـــديث الـــصحيح أي

 .هذا من متام التشبيه.آدم عىل صورته
نثبــــت احلــــديث كــــام جــــاء، وال نتعــــرض :  هــــم يقولــــون يــــا شــــيخ:مداخلــــة

أن مــن ادعــى أن ظــاهر هــذا احلــديث هــو : لتأويلــه مــا لنــا أن نؤولــه، ويقولــون
ن نــــصوص القــــرآن والــــسنة ال يكــــون التــــشبيه فهــــذا مــــردود عليــــه وباطــــل؛ أل

القـــرآن والـــسنة مـــا يبطـــل هـــذا، فكيـــف يكـــون  يف ظاهرهـــا التـــشبيه، ألن هـــذا
 .ظاهر الكتاب والسنة الكفر

 ال نؤول، صح؟: إهنم يقولون:  أنت اآلن تقول:الشيخ
 . نعم، ما لنا أن نؤوله، ال نؤوله:مداخلة
ــؤول، هــل تعنــي هبــذا النفــي وإن كــ:الــشيخ ان هــذا مل يــصدر  لــيس لنــا أن ن

 .ًمنك وإنام هو أشعر متاما أنه حكاية منك ونقل منك
 . نعم، هو كذلك:مداخلة



 
 

٤٦ 
  ناقـــل الكفـــر لـــيس بكـــافر، فأنـــت :  وتربيـــر ملثـــل هـــذا النقـــل نقـــول:الـــشيخ

: لــيس لنـا أن نــؤول، هـل يعنــون: لـيس لنــا أن نـؤول، مــاذا يعنـون: تقـول عــنهم
ٍهـم؟ وحينئـذ نعـود إىل التفـويض، أن نفـرس، وبالتـايل لـيس لنـا أن نف لـيس لنـا 

 .وما أظن يقولون هبذا
 . نعم، هم يقولون يا شيخ:مداخلة
ك:الــشيخ مــا أظــن يقولــون هبــذا، فإمــا أن تكــون :  ال تــرشح يل، أنــا قلــت لــ

يقولـــون، : معـــي أو ال، فـــإن كنـــت معـــي ال حيتـــاج األمـــر إىل أن تعـــود وتقـــول
 هذا احلديث؟ يف فهل هم مفوضة

 . شيخ يلزمهم يا:مداخلة
 . يلزمهم وهذا هو:الشيخ
 ..نحن:  لكن ال يقرون بذلك هم، ويقولون:مداخلة
ــــشيخ  وهــــذه املــــشكلة يــــا شــــيخ، هــــذه املــــشكلة، أهــــل األهــــواء يلفــــون :ال

ويدورون، تارة مؤولة، تـارة معطلـة، تـارة مفوضـة، لـيس هلـم مـنهج مـستقيم، 
فوضـة، وأهـل الـسنة عـىل رأسـهم اإلمـام أمحـد ونحـن مـن ورائـه هـم ليـسوا م

وليــسوا مؤولــة بــاملعنى العلمــي االصــطالحي، ولــيس بمعنــى العلمــي الــذي 
 تفسريه تأويل آية أي تفسريها، واضح؟  يف ًيقول مثال ابن جرير

 . واضح:مداخلة
إخــراج الــنص عــن ظـــاهره إىل :  فأهــل الــسنة ليــسوا مؤولــة بمعنــى:الــشيخ

علميـة تـضطرنا إىل ًمعنى ال يتبـادر إىل الـذهن أوال، ثـم ال يوجـد هنـاك قرينـة 



 
 

٤٧ 
ًأن نلجــأ إليــه ثانيــا، إذا مــاذا : ًهــم أهــل الــسنة هــم مؤولــة بمعنــى مفــرسون، إذا: ً

 يفيد كالمهم نحن ال نؤول؟
 . عىل املعنى البدعي:مداخلة
:  عــىل املعنـــى البــدعي، أحـــسنت، اآلن نعــود إىل احلـــديث األول:الــشيخ

 إعــــادة مــــن حيــــث األســــلوب العــــريب حيتمــــل.»خلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته«
ـــضمري إىل كـــل مـــن اخلـــالق رب العـــاملني، واملخلـــوق آدم عليـــه الـــسالم،  ال

 .صح أم ال؟ من حيث األسلوب العريب
  واملرضوب؟:مداخلة
  واملرضوب أين املرضوب؟:الشيخ
 .حديث آخر يعني يف :مداخلة
 نحـــن نـــتكلم عـــن هـــذا احلـــديث، أنـــت تـــأيت بحـــديث آخـــر نـــتكلم :الـــشيخ

ألــــست أنــــت بــــدأت .خلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته: عليــــه، نحــــن اآلن حــــديثنا
ًنقــــال عــــنهم أهنــــم هــــم الــــذين يقولــــون : ًاحلــــديث نقــــال عــــنهم أعــــود ألقــــول

 الضمري هنا راجع إىل اهللا؟
 . نعم يا شيخ:مداخلة
هـــذا املوضــوع، فــأرجو أن ال نــشت عـــن  يف  طيــب، نحــن ال نــزال:الــشيخ

احلــديث  يف ًموضــوع إىل حــديث ثالــث، وأنــا ال أقــول هــذا هربــا مــن البحــث
: الثالــــث، ال، لكــــل مقــــام مقــــال، ولكــــل دولــــة رجــــال، فــــاآلن أعــــود ألقـــــول

هــذا احلــديث مــن حيــث األســلوب العــريب حيتمــل أن يعــود إىل  يف الــضمري



 
 

٤٨ 
اخلــالق ســـبحانه وتعــاىل، وإىل املخلـــوق وهــو آدم، صـــح أم ال، فهــم تركـــوا 

َ اهللا، و: ًاإلعــادة الثانيــة متــسكا مــنهم باإلعــادة األوىل َخلــق ك تعلــم مــثيل َ لعلــ
إذا احتمــل رجــوع الــضمري إىل مــضمرين اثنــني فــاألوىل : أن العلــامء يقولــون

 .ًأن يعاد إىل األقرب ذكرا، معروف هذا لديك
 . نعم:مداخلة
 احلديث اهللا أم آدم؟ يف ً فاألقرب ذكرا هو هنا:الشيخ
  . آدم:مداخلة

فتـة نظـر مهمـة فهنـا فيـه ل: ًآدم، طيـب، إذا. خلق اهللا آدم عىل صورته:الشيخ
أقـرب مـذكور، فـإذا إنـسان  من حيـث األسـلوب العـريب أن الـضمري يعـود إىل

مـــن أهـــل الـــسنة واجلامعـــة لـــسبب أو آخـــر أعـــاد الـــضمري إىل أقـــرب مـــذكور، 
إنــه جهمــي : إنــه جهمــي؟ ممكــن أن يقــال: وهــذا أســلوب عــريب، ملــاذا يقــال

لـــــسنة ًإذا صــــدر هــــذا التأويــــل مـــــن جهمــــي فعــــال، أمــــا إذا حـــــصل مــــن أهــــل ا
األصــــل  يف ًواجلامعــــة فهــــذا ال ينبغــــي أن يــــتهم بأنــــه جهمــــي؛ ألنــــه أوال هــــو

اســـتعمل اللغـــة العربيـــة، أنـــه يعـــود إىل أقـــرب : ًســـني ولـــيس بـــاجلهمي، ثانيـــا
ًمــــذكور، ثالثــــا وأخــــريا وهــــذا هــــو املهــــم خلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته طولــــه : ً

ك أن الـضمري إىل مـاذا عـاد الـضمري األول، هنـا ضـمريان، ال شـ.ًستون ذراعا
بيــنهام، فأحــدمها يعــود إىل مــضمر ) قدقــدة(األول والثـاين ال يمكــن إدخــال 

والثـــاين يعـــود إىل مـــضمر آخـــر، وإنـــام يعـــود كـــل مـــنهام إىل مـــضمر واحـــد، 
 أنت معي أم شارد؟

 . معك يا شيخ:مداخلة



 
 

٤٩ 
خلـــق اهللا آدم عـــىل صـــورته طولـــه، صـــورته طولـــه، إن : ً معـــي، فـــإذا:الـــشيخ

مري إىل اهللا، الـــضمري الثـــاين إىل مـــن يعـــود؟ إىل اهللا، مـــن أرصوا بإعـــادة الـــض
ًطــول اهللا ســتون ذراعــا، ألــيس هــذا هــو التــشبيه؟ ألــيس هــذا هــو : الــذي يقــول

هـــذا الكتـــاب حـــاول اإلنفكـــاك مـــن  يف الكفـــر بعينـــه؟ ولـــذلك شـــيخكم هـــذا
هـــذا اإليـــراد مـــا عـــاد أذكـــر كيـــف لـــف ودار، لعلـــك أنـــت باعتبـــار قريـــب مـــن 

ذهنــي أنـه لــف ودار عــىل احلــديث  يف  مــاذا فعـل، أنــا بــاقيالبحـث هــذا تــذكر
 الصحيح، لكن طاح وذهب من ذهني تفصيل ذلك، فلعلك تذكر؟

  تريد قوهلم يا شيخ حول احلديث يعني؟:مداخلة
 . ال، أريد ماذا قال املؤلف التوجيري:الشيخ
 ملاذا يقول بأن الضمري يعود إىل اهللا؟:  هو الشيخ يعني، يعني:مداخلة

ـ ـ خلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته : مــــا موقفــــه مــــن حــــديث البخــــاري. ال:شيخالــ
 .طوله

 . ما تعرض هلذا يا شيخ:مداخلة
 . ال، تعرض كيف ال:الشيخ
 . يعني هو يقول:مداخلة
هـــذا مـــن بـــاب التعـــاون عـــىل  يف  عـــىل كـــل حـــال نحـــن اآلن بحثنـــا:الـــشيخ

تعـرض اخلـري والـرب والعلـم الـصحيح، نفـرتض أنـه مل يتعـرض كـام تقـول، أو 
َكـام أقـول، فـام هيمنـا أصـبت أم أخطـأت، أصـبت أم أخطـأت، مـا هيمنـا هـذا،  َ ُ ُ

صـــــحيح  يف هيمنــــا أنـــــه مــــا موقـــــف املـــــسلم جتــــاه هـــــذا احلــــديث املوجـــــود



 
 

٥٠ 
مــــا موقفــــه؟ مــــا .ًخلــــق اهللا آدم عــــىل صــــورته طولــــه ســــتون ذراعــــا: البخــــاري

 موقف الشيخ من هذا احلديث؟
ضمري األول نعيــده عــىل اهللا، أننــا نأخــذ بالــ:  موقــف الــشيخ يقــول:مداخلــة

 .والضمري الثاين نعيده عىل آدم، ألن الثاين ال يمكن أن يعاد عىل اهللا
 .اللغة العربية يف  هذا الذي كنا نتكلم، كيف يصري هذا:الشيخ
 . عنده يصري يا شيخ:مداخلة
 .اللغة العربية كهذا حتى نعرف يف  هات نشوف فيه مثال:الشيخ
 بــاألحرىاملــسألة، أو  يف  اإلخــوة تناقــشت معــه ذكــر شــيخنا أحــد:مداخلــة

ــشيخ نــسيب الرفــاعي بوجــودي، وصــار يعنــي مباحثــات عامــة  تنــاقش معــه ال
﴿: ًفــذكر قولــه تعــاىل تــدليال عــىل هــذه

﴾)ــتح الم، تعــزروه وتــوقروه عائــدة عــىل النبــي عليــه الــس:  فقــال)٩:الف
 .سياق واحد يف وتسبحوه عائدة عىل اهللا سبحانه وتعاىل، ومها

ـــــشيخ   التـــــسوية،  يف ً واحـــــد، أي نعـــــم، لكـــــن هنـــــا يتخلـــــف األمـــــر متامـــــا:ال
ذاهتـــــا ال يمكـــــن أن يفـــــسح جمـــــال إرجـــــاع الـــــضمري إىل  يف لفظـــــة التـــــسبيح

 .ًاملضمر األقرب ذكرا
 .م يعني قاطع، من املستحيالت كام يقول علامء الكال:مداخلة
ك يعنــي، عــىل كــل حــال أنــا هيمنــي:الــشيخ  يف املوضــوع يشء يف  بــال شــ

الواقـــع مهـــم، أن أهـــل األهـــواء مـــا مـــوقفهم بالنـــسبة للنـــصوص وبخاصـــة إذا 
الــــتخلص منهــــا، أنــــه حــــديث يفيــــد  يف ًكانــــت حديثيــــة وقــــد جيــــدون متنفــــسا



 
 

٥١ 
ـــخ، فـــسبيلهم معـــروف..الظـــن؛ ألنـــه حـــديث آحـــاد إمـــا التأويـــل للـــنص أو : إل

القــرآن ال يمكــن هــذا، ألنــه إذا  يف إذا اســتطاعوا إنكــاره مــا قــرصوا،إنكــاره، 
أنكـر يشء مـن القـرآن انكــشف أمـره وخـرج مـن امللــة، أمـا بالنـسبة للحــديث 

العــرص احلـــارض  يف ًفبإمكــاهنم أن ينكــروه وقـــد فعلــوا ذلــك كثـــريا، واملثــال
ر مـن ًموجود عندك فيام فعلـه الغـزايل هـذا املعـارص، فأهـل الـسنة أحيانـا يبـد

أحـــدهم مـــا ينكـــره عـــىل أهـــل األهـــواء، وهـــو اللـــف والـــدوران عـــىل الـــنص، 
مـا موقفنـا جتـاه .»خلق اهللا آدم عىل صـورته طولـه«: فنحن أمام هذا احلديث

 هذا احلديث؟
إمـا أن نـسلم بداللتـه الواضـحة أن الـضمريين يرجعـان إىل أقـرب مـذكور، 

 .ابه ذلكهذه رواية شاذة أو ما ش: وإما أن نعطل احلديث ونقول
 ]ثم حدثت مداخالت خارج املوضوع، إىل أن قال الشيخ عيل حسن[

هــو يبــدو لــيس مــن كالمــه، وإنــام هــو مــن كــالم شــيخ اإلســالم الــذي نقلــه 
أكثـر مـن نـصف : أكثر مـن نـصف الكتـاب، يعنـي يف من بيان تلبيس اجلهمية

بيـــــان تلبــــيس اجلهميـــــة  يف الكتــــاب هـــــذا مــــأخوذ مـــــن كــــالم شـــــيخ اإلســــالم
 .املخطوطة، فهو نرشه، الكالم لشيخ اإلسالم رمحه اهللالنسخة 
 . عىل كل حال:الشيخ
خلــــق اهللا آدم عـــىل صـــورته طولــــه : صقولـــه : فــــإن قيـــل:  يقـــول:مداخلـــة

اذهـــب إىل أولئـــك النفـــر مـــن املالئكـــة، : ًســـتون ذراعـــا، فلـــام خلقـــه قـــال لـــه
 وهـذا احلـديث إذا: إلـخ احلـديث، يقـول..فسلم عليهم واستمع مـا حييونـك

ًمحـــل عـــىل صـــورة اهللا تعـــاىل كـــان ظـــاهره أن اهللا طولـــه ســـتون ذراعــــا، واهللا 



 
 

٥٢ 
تعـاىل كـام قـال ابـن خزيمـة جـل أن يوصـف بالـذرعان واألشـبار، ومعلـوم أن 

ًحــق اهللا باطـل عـىل قــول مـن يثبــت لـه حـدا ومقــدارا مـن أهــل  يف هـذا التقـدير ً
ة فعنـدهم قــدر اإلثبـات، وعـىل قـول نفـاة ذلـك، أمـا النفـاة فظـاهر، وأمـا املثبتـ

اهللا أعظــم، وحــده ال يعلمــه إال هــو، وكرســيه قــد وســع الــساموات واألرض، 
العـرش كحلقــة ملقـاة بــأرض فـالة، والعــرش ال يقـدر قــدره إال  يف والكـريس

 .تعاىل، وقد قال تعاىل
َكحلقــة، هــو بالــسكون أم بــالفتح، أنــا : ً عفــوا، كــأين ســمعتك تقــول:الــشيخ َ

 .ْأظن أنه حلقة
 شـــيخنا الكـــالم، لكـــن يبـــدو أن فيـــه بـــالفتح وبالتحريـــك،  صــحيح:مداخلـــة

 ...لكن لكل واحدة معنى، فأهيام 
 ].ساكن[ هو هنا باجلزم :الشيخ
 .ً أي نعم، جزاك اهللا خريا يا شيخ:مداخلة
 . أي نعم:الشيخ
وأمــا املثبتـــة فعنــدهم قـــدر اهللا أعظــم، وحـــده ال يعلمـــه إال :  يقـــول:مداخلــة

العــرش كحلقــة  يف ت واألرض، والكــريسهــو، وكرســيه قــد وســع الــساموا
: ملقــاة بـــأرض فــالة، والعـــرش ال يقــدر قـــدره إال اهللا تعــاىل، وقـــد قــال تعـــاىل

﴿
﴾)ــر ، وقــد تــواترت )٦٧:الزم

 مـــن حـــديث أيب هريـــرة وابـــن مـــسعود وابـــن عمـــر صالنـــصوص عـــن النبـــي 
مـــا : وابـــن عبـــاس أن اهللا يقـــبض الـــساموات واألرض بيديـــه، قـــال ابـــن عبـــاس



 
 

٥٣ 
الــساموات الــسبع واألرضــون الــسبع ومــا بيــنهام ومــا فــيهام بيــد الــرمحن إال 

مـــر كــــذلك كـــان أكــــرب وأعظـــم مــــن أن يــــد أحـــدكم، وإذا كــــان األ يف كخردلـــة
 .يقدر هبذا القدر، وهذا من املعلوم بالرضورة من العقل والدين

ًلــيس ظــاهر احلــديث أن اهللا طولــه ســتون ذراعــا، ومــن زعــم أن هــذا : قيــل
ـــــه فهـــــو مفـــــرت كـــــذاب ملحـــــد، فـــــإن فـــــساد هـــــذا معلـــــوم  ظـــــاهره أو محلـــــه علي

عــــدم ظهـــوره مــــن ًبالـــرضورة مـــن العقــــل والـــدين كـــام تقــــدم، ومعلـــوم أيـــضا 
خلـق «: عائـد إىل آدم الـذي قيـل فيـه» طولـه«: قولـه يف احلديث، فإن الضمري

: ، فلـــام خلقــه قـــال لـــه»ًطـــول آدم ســتون ذراعـــا«: ، ثــم قـــال»آدم عــىل صـــورته
، فهـذه الـضامئر كلهـا عائـدة إىل آدم، »اذهب إىل أولئك النفـر مـن املالئكـة«

ًوهـذا منهــا أيــضا، فلفـظ الطــول وقــدره لــيس داخـال مــسمى الــصورة حتــى  يف ً
خلـــــق اهللا آدم عـــــىل صـــــورته، وجـــــب أن يكـــــون عـــــىل قـــــدره : يقـــــال إذا قيـــــل

ـــشيئني املخلـــوقني قـــد يكـــون أحـــدمها عـــىل  وطولـــه، بـــل مـــن املعلـــوم أن ال
جــنس ذواهتــام وقــدر ذواهتــام، وقـــد  يف صــورة اآلخــر مــع التفــاوت العظــيم

هـــــذه : يقـــــالغايـــــة الــــصغر، و يف مــــاء أو مـــــرآة يف تظهــــر الـــــساموات والقمـــــر
ك بــام ال  ــ ــأن حقيقــة الــساموات واألرض أعظــم مــن ذل صــورهتا، مــع العلــم ب
نسبة ألحدمها إىل اآلخر، وكـذلك املـصور الـذي يـصور صـورة الـساموات 
والكواكــب والــشمس والقمــر واجلبــال والبحــار بــصورة ذلــك مــع أن الـــذي 
يــصوره وإن شــابه ذلـــك فإنــه أبعـــد يشء عــن حقيقتــه وعـــن قــدره، واإلضـــافة 

 .تنوع داللتها بحسب املضاف إليهت



 
 

٥٤ 
فكـــل مـــن يـــدخل اجلنـــة عـــىل صـــورة آدم «: آخـــر احلـــديث يف  فلـــام قـــال

القــــدر ألن صــــورة  يف ، هــــذا يقتــــيض مــــشاهبة اجلــــنس»ًطولــــه ســــتون ذراعــــا
: املــضاف مــن جــنس صــورة املــضاف إليــه، وحقيقــتهام واحــدة، وأمــا قولــه

ـــيض نوعـــا مـــن املـــشاهبة  ـــيض ًخلـــق آدم عـــىل صـــورته فإهنـــا تقت فقـــط، ال تقت
طولـــه : قولـــه يف حقيقـــة وال قـــدر، وأمــا الـــذين ظنـــوا أن الــضمري يف ًمتــاثال ال

ًســــتون ذراعــــا ملــــا كــــان عائــــدا إىل آدم مل تكــــن لــــه صــــورة قبــــل ذلــــك خيلــــق  ً
ك، وهلــذا كــان بعــض  ــ عليهــا، وذكرنــا الوجــوه املتعــددة الدالــة عــىل فــساد ذل

ـــى يقولـــوناملحـــدثني الـــذين يريـــدون أال حيـــدثوا بعـــض النـــاس هبـــ : ذا املعن
بيــان مقــدار صــورة آدم التــي  يف ًخلــق آدم طولــه ســتون ذراعــا، فــإن كــان هــذا

خلـــق آدم عـــىل صـــورة آدم، بـــل قـــد : مثـــل ذلـــك يف خلقـــه اهللا عليهـــا ال يقـــال
اللفــظ لــيس  يف خلــق عــىل هــذه الــصورة وعــىل هــذه الــصفة، فــإن هــذا: يقــال

 فيــه ختــصيص وبيــان فيــه إضــافة تقتــيض تقــدم الــصورة التــي خلــق عليهــا، بــل
هــذا  يف للــصورة التــي كــان عليهــا بعــد اخللــق، مــع أن هــذا ال يــصلح أن يقــال

خلـــق آدم عـــىل صـــورة آدم أو عـــىل الـــصورة التـــي : القائـــلاللفـــظ؛ ألن قـــول 
ًكانــت آلدم إذا أراد بــه التقــدير، وهــو كوهنــا ســتني ذراعــا، فإنــه يقتــيض كــون 

فـــإن اخلطـــاب املعـــرف املخـــاطبني يعرفـــون ذلـــك بأقـــل مـــن هـــذا اخلطـــاب، 
بـالالم أو اإلضـافة يقتـيض تقـدم معرفـة املخـاطبني بـذلك املعـرف، ومعلــوم 

 يف أن املخــــاطبني مل يكونــــوا يعلمــــون طــــول آدم، وهــــذا ال يــــصلح أن يقــــال
ك، ...صـورة آدم مــن كونـه يف القـدر، ومـا ذكــر أو كونــه خلـق ابتــداء ونحـو ذلــ

 فيــه بجملتـني أنـه خلــق إذ هـذا معلـوم بخـالف القــدر، فعلـم أن احلـديث أخـرب



 
 

٥٥ 
ًآدم عــــىل صــــورته، وأن طولــــه ســــتون ذراعــــا، لــــيس هــــذا التقــــدير هــــو تقــــدير 

 .هي صورة آدم: الصورة التي خلق عليها حتى يقال
 .رحم اهللا شيخ اإلسالم

ذهنــي أن الــشيخ التــوجيري متعــرض هلــذا، وأنــه أعــاد  يف  أنــا بــاقي:الــشيخ
آدم، هـــذا الــذي ذكـــره الــشيخ مـــا الــضمري األول إىل اهللا والـــضمري الثــاين إىل 

هـــذا املعنـــى  يف أعتقـــد أن أحـــد يـــستطيع أن يـــأيت بـــأكثر منـــه، لكـــن مـــع ذلـــك
خلــق اهللا آدم عــىل صــورته طولــه ســتون : الغــري متبــادر حيــنام يــسمع اإلنــسان

 .ًذراعا
إن القـــــرآن دل عـــــىل عـــــدم عـــــود هـــــذا عـــــىل اهللا، وكـــــل :  يقولـــــون:مداخلـــــة

 ..إنسان
يها خالف، ما حتتـاج إىل تفـصيل بـارك اهللا فيـك،  املسألة هذه ما ف:الشيخ

ًهذا النفـي يعنـي، وكـام قلنـا آنفـا بإجيـاز أنـه مـا أحـد يقـول  يف الشيخ هنا أبدع
آدم، فــإذا كــان  ًأن طــول رب العــاملني ســتون ذراعــا، لكــن الــضمري راجــع إىل

أمكننــا أن نعيــد الــضمريين، هــذا كــان نحــن بحثنــا؟ احلقيقــة كــان بحثنــا أنــه مــا 
الرد عىل املخـالفني وال تؤآخـذين إذا صـارحتك كـام فعـل عبـد  يف سنتحم

يقولــون أن هــذا جهمــي، الــذين يقــول أن : اهللا، ولــو أنــه حكــى عــن غــريه قــال
 .الضمري عىل صورته يعود إىل آدم هذا قول اجلهمية

 . لكن ال يقولون األلباين جهمي يا شيخ:مداخلة
ا مـا أنـا إال رجـل مـن هـؤالء  أنا ماهيمني شخيص بـارك اهللا فيـك، أنـ:الشيخ

املــسلمني، وإذا كــان األلبــاين املتــشبع بعقيــدة الكتــاب والــسنة وعــىل مــنهج 



 
 

٥٦ 
ًالسلف الصالح يقول هبـذا القـول وتقـول أنـت مـا يقولـوا عنـه شخـصيا، لكـن 
ـــؤخر أخـــرى مـــاذا  يـــا تـــرى هـــل هـــو حـــول العقيـــدة الـــصحيحة يقـــدم رجـــل وي

ــــه !يقولــــون عنــــه إذا قــــال هــــذا القــــول؟ أنــــه جهمــــي؟ ــــالطبع يقولــــون عنــــه أن  ب
جهمــي، فهــذا الــتحمس مــع جمــال وإمكانيــة إعــادة الــضمري بــدون أي تعــديل 
إىل آدم مــع التمــسك بالروايــة األخــرى دون اضــطراب الــضمري األول راجــع 
إىل اهللا والـــــضمري الثـــــاين راجــــــع إىل آدم، مـــــا دام فيـــــه جمــــــال هنـــــا إىل هــــــذا 

هــــذا  يف ل، أو الــــدائراملعنــــى دون أن يتعــــرض هــــذا املتمــــسك هبــــذا املجــــا
  املجـــال دون أن يتعـــرض لنفـــي صـــفة مـــن صـــفات اهللا تبـــارك وتعـــاىل، ملـــاذا 

أن هــذا تفــسري أو تأويــل مــن قــال : هــذه احلــرارة، وملــاذا هــذا التــشدد أن يقــال
 به فهو جهمي؟

ألن الـــسلف الـــصالح رمحهـــم اهللا وهـــم الـــذي أتـــوا لنـــا :  يقولـــون:مداخلـــة
سري، فـنحن إذا قلنـا أن الـضمري يعـود عـىل آدم وه هبذا التفـَّهبذا احلديث فرس

مــــنهم ابــــن تيميــــة رمحــــه اهللا ومــــنهم الــــذهبي ومــــنهم : خالفنــــاهم، ويقولــــون
إســحاق، وقبلــه أمحــد بــن حنبــل رمحــه اهللا، كلهــم جيمعــون ويــذكرون أهنــم 

ِمــن مــن : مــن طبقــات احلنابلــة، ويــذكرون ويــذكرون مــن الــسلف، ويقولــون َ
  آدم غري ابن خزيمة؟السلف قال إن الضمري يعود إىل

 هل هذا أمر متفق بني السلف؟:  ما معليش، هنا يأيت سؤال:الشيخ
 . هم يقولون أن السلف أنكروا:مداخلة



 
 

٥٧ 
ك أنــت نــصبت نفــسك للحكايــة عــنهم، ... ال، ال :الــشيخ ــ ألنــه أنــا فــاهم أن
الــتحفظ، هــم يقولــون هــم يقولــون هــم يقولــون، ال ختــش، أنــا  يف فــال تــزداد

 .ديثك وآخره حكاية عن غريكسأعرف أن أول ح
 لكــن أنــا عنــدي يشء يــا شــيخ، أن الــذي يــسألني أفهــم منــه أمــرين :مداخلــة

ًأنــه يريــد مــثال مــن الــذي اعتقــد هــذا، وإن أراد مــا يعتقــده : األمــر األول: اثنــني
 .غريه فيطلب مني الترصيح هبذا

 حــــسن، هــــذا احــــتامل، ألــــيس كــــذلك؟ كــــام تقــــول أنــــت، فــــنحن :الــــشيخ
ًمتبنيا(ًونضعك وجها لوجه أنك حاكي وليس نرحيك منه،  ّ(. 
 . ناقل يعني:مداخلة
 مـايش، حـاكي أنـا أقـول باللغـة العربيـة، مـا معنـاه؟ حكـى فـالن عـن :الشيخ

ًفـــالن، قـــد حيكـــي صـــدقا، قـــد حيكـــي كـــذبا، قـــد قـــد إلـــخ، فأنـــت مـــن أجـــل ..ً
ــى،  يف يكــون كالمنــا مــا يــدخل ك حتكــي وال تتبن ــ مجــل متكــررة أنــا فــاهم أن

 مايش؟
 . القرون الثالثة:مداخلة
  مايش؟:الشيخ
 .مايش :مداخلة
ـــشيخ   هـــل هـــذا أمـــر :  ال تعـــد عـــيل كالمـــك، لكـــن أعـــد عـــيل مـــا ســـألتك:ال

 متفق عليه؟
 .القرون الثالثة يف  متفق عليه:مداخلة



 
 

٥٨ 
دع احلكايـــة وقـــل مـــا تعتقـــد، مـــا :  مـــا أظنـــك، اآلن أنـــت نقـــول لـــك:الـــشيخ

 .القرون الثالثة يف أعتقد أن قولك صواب
 . ال، القرون الثالثة مل يتفقوا عىل هذا:مداخلة
 .أنا فهمت خالف ذلك. .:الشيخ

 . ذلك قوله يا شيخ:مداخلة أخرى
ً تريدين اآلن حاكيا أم تريدين معتقدا؟:املداخل األول ً 

ً ال، أنا أسأل إذا كنت حاكيـا أسـألك اآلن بالنـسبة للحكـي، هـل هـم :الشيخ
 يقولون أن هذا أمر متفق عليه؟

ــــةم   رده  يف  نعــــم، وذكــــر ذلــــك شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة رمحــــه اهللا:داخل
 .عىل الرازي
 . لكن هذا خطأ، خطأ إما منك وإما من ابن تيمية:الشيخ
  .. يقولابن تيمية ال، :مداخلة

 ال، اصــرب قليــل، اصــرب ومــا صــربك إال بــاهللا، أنــا أذكــر وال أعتــد بــام :الــشيخ
 تيميـة حكـى قـول ابـن خزيمـة، أال تـذكر شيخ كبري، أنا أذكـر ابـن: أذكر، يعني

 .معي وأنت شاب بالطبع
 . وزيادة:مداخل آخر

 .أسمعه: ً وزيادة، إذا:الشيخ



 
 

٥٩ 
وأمـا قـول مـن قـال الـضمري :  يقول شيخ اإلسالم ونقلـه منـه أو عنـه:مداخلة

ك  عائـد إىل آدم كـام ذكـر اإلمـام أمحـد عــن بعـض حمـدثي البـرصة ويـذكر ذلــ
ملهــــم يعنــــي أنــــه قــــول أيب ثــــور وقــــول حمــــدثي إلــــخ، ا...عــــن أيب ثــــور فهــــو 

 .ًالبرصة من أهل احلديث، فضال عن قول ابن خزيمة الذي ناقشه فيام بعد
 .عرفنا فاسرتحنا: ً إذا:الشيخ

 ً عفوا يا شيخ أنا :املداخل األول
  اآلن حتكي عن نفسك أم ال تزال حتكي عن غريك؟:الشيخ
 . أحكي عن نفيس وعن غريي يا شيخ:مداخلة
 . ال، يكفينا أنت:يخالش

شــيخ اإلســالم ابــن تيميـة رمحــه اهللا أن هــذا عــن حمــدثي !  يـا شــيخ:مداخلــة
البرصة، وأنا ذكـرت هـذا للـشيخ عـيل قبـل أن نـأيت، وذكـر ذلـك عـن أيب ثـور 

 .رمحه اهللا، وكذلك أنا وجدت هذا الكالم
 . ما عليك، ما يفيدنا هذا الكالم:الشيخ

ــــة ــــا شــــيخ، لكنــــه ذكــــر شــــ:مداخل هــــذا  يف يخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة حلظــــة ي
 .أن هذا هو قول القرون الثالثة: الكتاب، وقال

 . بس خطأ:الشيخ
 ...وأمجعت القرون الثالثة :  يعني يقول:مداخلة
 . معليش هذا خطأ، هذا تناقض:الشيخ



 
 

٦٠ 
  ما أفعل أنا ما ذنبي يا شيخ؟:مداخلة
ــــشيخ ــــك أن ا:ال ــــك وال أؤثمــــك، لكــــن أبــــني ل ــــا أذنبــــك؟ مــــا أذنب لــــذين  وأن

 .ًيقولون هبذا اإلطالق والعموم والشمول، ومالك معي طبعا أنت اآلن
 . ال، معك يا شيخ:مداخلة
 .جوفه يف  ما جعل اهللا لرجل من قلبني:الشيخ
 .ن هبذا العموم وهذا الشمولو طيب، الذين يقول:مداخلة
جانــــب يقــــول هــــذا  يف أنفــــسهم، ألنــــه يف  متناقــــضون، متناقــــضون:الــــشيخ
 .آخر يقول ما ينقضه ما أقول خالفه نبجا يف القول،

 ...هذا، يف  إال إذا كان له اصطالح:مداخلة
الــدفاع عــن ابـــن تيميــة وغـــريه  يف  مــا فيـــه اصــطالح، أمــا إذا تـــسلك:الــشيخ

ك ــ حــط مــضاف حمــذوف : طريــق علــامء الكــالم فأنــا أمــدك بمــددي، أقــول ل
 .تستقيم عبارة شيخ اإلسالم، ما عبارته بالضبط

 .رأت أنا يا شيخ التي ق:مداخل
ًمـضافا حمـذوفا( ال ال، قضية أنـه عـىل هـذا القـرون الثالثـة، ضـع :الشيخ ً( ،

 .شيخ اإلسالم] كلمة[أكثر القرون الثالثة، هكذا خلصتها لك 
معــرض الــسياق عبــارتني، فرييــد أهيــام يــذكر، العبــارة  يف ذكــر. ..:مــداخل

ح هبـــــذا األوىل هـــــذا قـــــول القـــــرون الثالثـــــة، فهـــــي عـــــىل هـــــذا املعنـــــى تـــــص
 .اإلضافة



 
 

٦١ 
 ال، اســمح يل أســتدرك يمكــن عــىل نفــيس أو عــىل األصــح عــىل :الــشيخ

لفظي، أنا إذا قلـت مـن أجـل إخـراج ابـن تيميـة مـن التنـاقض املكـشوف أكثـر 
ــف اخلطــأ، ولكــن لــيس  بتقــدير مــضاف حمــذوف فهــذا أقولــه مــن أجــل ختفي

ــضا، يعنــي ًصــحيحا أي ثالثــة عــىل أكثــر القــرون ال: إذا قلــت أنــا اآلن إذا قلــت: ً
ًهــذا املعنــى أن الــضمري راجــع إىل اهللا أكــون أيــضا خمطئــا، لكــن أشــد إغراقــا ً ً 

عـــىل هـــذا أهـــل القـــرون الثالثـــة، حنانيـــك بعـــض الـــرش : اخلطـــأ أن أقـــوليف 
 .أهون من بعض

 . طيب ليش يا شيخنا اخلطأ من باب الفائدة:مداخل
، وهـــذا مـــن ً مـــن أيـــن جــاء االستقـــصاء، هـــذا يقــع فيـــه العلـــامء كثــريا:الــشيخ
 يف التعبــري، أكثــر العلــامء كــذا، مــن الــذي أحــىص أقــوال العلــامء يف التــسامح

 إىل الـــذي قـــال - ادعـــاء اإلمجـــاع –هـــذا أقـــرب مـــا يكـــون : كـــل قـــرن، يعنـــي
مـن ادعــى اإلمجـاع فقـد كـذب، ومــا : ًاإلمـام أمحـد تلـك الكلمــة الرائعـة جـدا

 .يدريه لعلهم اختلفوا
إلـــخ، ..ل البــرصة وعـــىل أيب ثـــور شــيخ اإلســـالم وقـــف عــىل حمـــدثي أهـــ

الزوايــا خبايــا، هــؤالء يكــون هلــم أمثلــة  يف :جيــوز أن يكــون هنــاك كــام يقــال
حـد تعبـريي للعبـارة  يف أخرى من العلامء، فلذلك يكـون حتـى هبـذا الرتقيـع

هـذه املـسألة تريـد : أكثر يكون كامن فيه تساهل، ألنه صـعب أن يقـال، يعنـي
ْ، هــــؤالء قــــالوا كــــذا، عــــدوا هــــؤالء، واهللا حــــرص العلــــامء، هــــؤالء قــــالوا كــــذا َّ َ

 .التعبري يف هؤالء أكثر من هؤالء، هذه عملية ال يمكن، إنام فيه تسامح



 
 

٦٢ 
هــذا أهنــم يقولــون أن الــسلف الــصالح فهــم  يف  يــا شــيخ حجــتهم:مداخلــة

أن الـسلف الـصالح تقبلـوا : هذا، هذه املـسألة مـن أوهلـا إىل آخرهـا، يقولـون
إن :  كـام جـاءت، ومل يتعرضـوا إىل تأويلهـا، وقـالواهذه األحاديـث وأمروهـا
إن الـضمري يعـود إىل اهللا، : نقـول نحـن كـام قـالوا: ًالضمري يعود عـىل اهللا، إذا

 .ويسعنا ما وسعهم، ولنسكت عام سكتوا عنه، وال نتدخل فيام ال يعنينا
 . عادت حليمة إىل عادهتا القديمة:الشيخ
 . هذه املسألة من أوهلا:مداخلة
مـا مقـصود ال : ال نؤول، يعود الـسؤال الـسابق:  معليش، أنت تقول:يخالش

 .يؤول، ال يفهم
 . يفهم أن الضمري يعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل:مداخلة
  من الذي قال هذا، السلف؟:الشيخ
 . السلف:مداخلة
 .السلف:  أنت اآلن تقول:الشيخ
 . هم يا شيخ:مداخلة

 .. قول عنهم وخالص :مداخل آخر
 . ما عليك، ما الفائدة بإعادة كالمك السابق:خالشي

ــــة إذا أردنــــا نــــرد علــــيهم ] تقــــول[ الفائــــدة مــــن هــــذا أنــــك أنــــت اآلن :مداخل
 ..ًإن هذا األمر ليس صحيحا أن السلف يقولون :نقول



 
 

٦٣ 
 انتهينـــا مـــن هـــذا فلـــامذا تعـــود إىل حكايـــة كالمهـــم لتحـــرشين مـــرة :الـــشيخ

 .فائدةفام ال.ًهذا ليس صحيحا: أخرى فأعود أقول
 . أنا قلت هذا هناك رد آخر غري هذا يعني:خلةامد

احلقيقـــة مـــن وراء هــــذا  يف الـــذي أريــــد أن أقولـــه:  حـــسبك، يعنـــي:الـــشيخ
هـل هــو متفـق بيــنهم؟ كـان ينبغــي أن : البحـث هـو الكلمــة األوىل ملـا ســألتك

ســعة مــن األمــر، ال أكــون  يف ًال، مــا دام مــا هــو متفــق فــإذا أنــا: يكــون اجلــواب
ًي أو أكــون خلفــي إذا تبنيــت رأي أيب ثــور مــثال وحمــدثي البــرصة، غــري ســلف

مــا دام املــسألة فيهــا رأيان،فــإذا أنــا أخــذت بأحــد الــرأيني ويــساعد عليــه اللغــة 
ًالعربيـة أوال، واملـنهج الـسلفي ثانيـا، أي أنــا ال أعطـل صـفة مـن صــفات اهللا، : ً

 أرجعـت الـضمري ًهللا صورة أخذا مـن حـديث املحـرش، فأنـا إذا: ًأنا أقول مثال
مــــا هــــو املحــــذور : ًإىل آدم مــــا أنكــــرت الــــصورة بــــصورة عامــــة مطلقــــة، فــــإذا

ًالذي يرتتب عـىل واحـد مثلـك فيحـاجج بقـول املؤلـف نقـال ً عـن ابـن تيميـة، 
ًنقال عن اإلمام أمحد أنـه مـن أرجـع الـضمري إىل آدم فهـو جهمـي، ملـاذا هـذه 

 احلرارة، ما دام املسألة فيها خالف؟
ــــة  مل تعتقــــــد أن هنــــــاك وجــــــه شــــــبه بــــــني صــــــورة آدم وصــــــورة  أنــــــك:مداخلــ
 .الرمحن
ــف :الــشيخ ك عربيــة وحديثيــة بالنــسبة للبخــاري، وكي ــ ــف ال، أنــا أقــول ل  كي

 .أنك تقول ألنك تعتقد
 ال، ألنــك مل تعتقــد أن هنالــك شــبه بــني صــورة الــرمحن وصـــورة :مداخلــة

 .آدم



 
 

٦٤ 
 . أين تكلمت تقول:الشيخ
ن هناك شبه بني صـورة الـرمحن وصـورة أ:  املشكلة اآلن يقولون:مداخلة

 .آدم
  من هم؟:الشيخ
 القائلني بـأن الـضمري يعـود عـىل اهللا، وجيـب عـىل الـسلفي وعـىل :مداخلة

املــؤمن أن يعتقــد هــذا، هــذا الــذي أفهــم مــن هــذا، أن هنــاك وجــه شــبه، لكــن 
 .هذا الشبه ال يقتيض التشابه من مجيع الوجوه

  .ابن تيمية هذا كالم :الشيخ

 . نعم:مداخلة
مـا هـو املحـذور الـذي يرتتـب عـىل واحـد :  أنا ما هذا أقـصد، أقـول:الشيخ
 الضمري إىل آدم؟ مثيل يعيد
 . هو هذا الذي ذكرته لك:مداخلة
 . ما هو املحذور:الشيخ
 أنـــك مل تعتقـــد أن هنـــاك وجـــه شـــبه بـــني صـــورة الـــرمحن وصـــورة :مداخلـــة

 .آدم
  ما فهمت؟؟ كيف:الشيخ

 يثبـــت مـــن احلـــديث الـــذي هـــو أن اهللا خلـــق آدم  يـــا شـــيخ كأنـــه:مـــداخل آخـــر
ك وجــه مــن الــشبه بــني آدم بــني صــورة آدم وصــورة اهللا  عــىل صــورته، أن هنالــ



 
 

٦٥ 
ًســـبحانه وتعـــاىل، فـــإذا أنـــت فـــرست هـــذا احلـــديث عائـــدا إىل آدم تنفـــي هـــذا 
الـــشبه، أمـــا إثبـــات الـــصورة فهـــذه مـــسألة ثانيـــة، فـــاآلن يكـــون عنـــدنا مـــسألتني 

ألة إثبــات الــصورة اتفقنــا نحــن وإيــاكم فيهــا، مــسألة شــيخنا كــام يقولــون، مــس
ــــــني صــــــورة آدم وصــــــورة اهللا هــــــذه نفيتهــــــا، فوقــــــع  ــــــوع املــــــشاهبة املتفــــــق ب ن

 .املحذور
 . هذه خطرية يا عبد اهللا:الشيخ
 . هذه املشكلة يا شيخ:مداخلة
 . هذه خطرية:الشيخ
معتقــد ال، هــذا : يـا قــوم اتقـوا اهللا تعــاىل، وهــم يقولـون:  أقــول هلــم:مداخلـة

هـذا  يف قـد هبـذا فهـو إمـا جهمـي وإمـا سـلفي لكنـه أخطـأتعالسلف، ومـن مل ي
 .كام أخطأ ابن خزيمة

 .من متام العقيدة إذا قلنا:  يعني:الشيخ
َّ ذكرنــا شـيخنا معلــيش قبــل مــا تبــدأ، أخونــا ســليم بعبــارهتم بــشكل :مداخلــة َ

 .أدق، فعىل ضوئها يكون ردك شيخنا أوضح إن شاء اهللا
أن الصورة هنا ليـست معنـى صـفة، فـآدم عـىل صـفة : يقولون:يلسليم اهلال

ـــــق بفقـــــره، واهللا  الـــــرمحن، إن آلدم وجـــــه وللـــــرمحن وجـــــه، فـــــآلدم وجـــــه يلي
تــشابه  يف  فهــم ال يقولــون أنــه بجاللــه وكاملــه،ســبحانه وتعــاىل لــه وجــه يليــق

ـــأن آدم يـــشبه الـــرمحن، ال، يقولـــون بـــأن  بـــني صـــورة اهللا أو صـــورة الـــرمحن ب
 .ا بمعنى صفة، فاألخ ما ذكره عنهم يوحي بأمر خطريالصورة هن



 
 

٦٦ 
 . أنا أقول له هذا أ مر خطري:الشيخ
: الشيخ التـوجيري حفظـه اهللا ورعـاه وهـدانا اهللا وإيـاه، قلـت لـه. ..:مداخلة
هل جتيز يل أن أفرس هذا احلديث هبـذا التفـسري الـذي ذكـره الـشيخ ! يا شيخ
يقتـيض ! يـا شـيخ: ره كـام جـاء، قلـتال، ما لنـا أن نفـرسه، نمـ: ، قال...سليم،
ال، هذا ما هو قولنا، ومن قال بـأن ظـاهر هـذا احلـديث يقتـيض :  قال،التشبيه

 ..التشبيه فهو خمطئ، وقد رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه يف
 . تناقض كالمك اآلن:الشيخ
 ..أن هناك وجه مشاهبة يعني بني آدم :  يقول يا شيخ:مداخلة
 .ي اآلن نقلت عن التوجيري واحلمد هللا نفي املشاهبة يا أخ:الشيخ

ــــا شــــيخ هــــم أكثــــر مــــن واحــــد انقــــسموا إىل أقــــسام:مداخلــــة هــــذا  يف  ال، ي
ه وال أنـــا نمـــر هـــذا احلـــديث كـــام جـــاء وال نفـــرس: احلـــديث، مـــنهم مـــن يقـــول

 : ..ما نأيت به، قلت هلم: نتأوله، أنا ذكرت له هذا التأويل، قال
آلن، هــذا القـسم الــذي أنـت تتحــدث عنــه اآلن،  يعنــي هـم مفوضــة ا:الـشيخ

 .ُيدعى املفوضة: ونسميه رقم واحد، يعني
 . ال، هم ما يعرتفون أهنم مفوضة:مداخلة
 . ال حول وال قوة إال باهللا:الشيخ
تأويـل  يف  طيب يا شيخ هذا القسم األول، القسم الثـاين اجتهـدوا:مداخلة

ــضمري: احلــديث، وقــالوا  عــىل اهللا ســبحانه وتعــاىل أن أننــا نقــول إذا أعــدنا ال
 يف هللا صـــورة تليـــق بجاللـــه وعظمتـــه وأن آلدم صـــورة، وهنالـــك وجـــه الـــشبه



 
 

٦٧ 
 يف  يقتــيض التــشابه-املعنــى  يف  التــشابه-املعنــى، ولكــن ال يقتــيض هــذا 

مجيـــع األشـــياء يعنـــي، وإنـــام هـــو وجـــه مـــن حيـــث اللفـــظ فقـــط، وكـــام أن هللا 
ًل وعـــال فـــإن آلدم عينـــا، وهكـــذا ًصـــورة فـــإن آلدم صـــورة، كـــام أن هللا عينـــا جـــ

 .من هذا الوجه يقولون
إضـــافة تـــشبيه، وأن » عـــىل صـــورة اهللا« نقــول ال، نقـــول إن :قـــسم مـــنهم قـــالوا

أن أول زمـــرة يـــدخلون :  قـــالصهـــذا ال يقتـــيض املامثلـــة كـــام أن الرســـول 
اجلنــــة عــــىل صــــورة البــــدر، فهــــل يعنــــي مــــن هــــذا أن عــــىل صــــورة البــــدر أن 

، وإنــــام صال، هــــذا لــــيس مــــراد الرســــول : قــــالصــــورهم كــــصورة القمــــر؟ 
إضـافة عـىل صــورته فيـه وجـه مــن جانـب احلـسن والبهــاء واجلـامل، وأن فيــه 

أحــــسن تقــــويم، واهللا ســــبحانه وتعــــاىل لــــه  يف أكــــرم اخللــــق أن اهللا خلــــق آدم
إن هـــذا إضـــافة تـــشبيه، : مـــنهم قـــال...صـــفاته، وقـــال قـــسم  يف ًأيـــضا الكـــامل

 ت اهللا كعبة اهللا أو بي: كأن تقول
 . ناقة اهللا:الشيخ
ً نعـــم، هـــذا عنـــدنا تقريبـــا أربعـــة أقـــسام مـــنهم، إذا أضـــافوه إىل اهللا :مداخلـــة

ينقــــسمون إىل أربعــــة أقــــسام، قــــسم يقولــــون مــــا لنــــا نفــــرسه، ومــــنهم الــــشيخ 
 .التوجيري
  هؤالء مفوضة؟:الشيخ
 .ما لنا أن نفرسه:  يقولون:مداخلة
 . مفوضة:الشيخ



 
 

٦٨ 
 . مفوضة:مداخلة
 .أفهم منك ماذا تقول عليك، أنا أريد أن..باختصار، ال  :الشيخ
 . مفوضة:مداخلة
 . ليس مسايرة تقول يل:الشيخ
 . ال ليس مسايرة:مداخلة
 أريـــد أن أفهـــم عليـــك بلفظـــة معـــربة عـــن ثـــالث أربـــع كلـــامت، هـــل :الـــشيخ

 تفهم عنهم أهنم مفوضة؟
 . نعم يا شيخ أفهم هذا:مداخلة
  وال تفهم غري هذا؟:الشيخ
 . ال أفهم هذا:خلةمدا

  هذا هو، هذا القسم األول مفوضة، ومن هؤالء من هو؟:الشيخ
 . الشيخ التوجيري:مداخلة
  التوجيري؟:الشيخ
 .. قال مالنا أن نفرسه، نمره كام :مداخلة
 . أعوذ باهللا، عنوان الكتاب يكفيك، هو مفوض:الشيخ
ديث كــام هــذه املــسألة يــا شــيخ مفــوض املعنــى، نمــر احلــ يف  ال،:مداخلــة

 .جاء



 
 

٦٩ 
 يا أخي بارك اهللا فيك، ال تزد علينا الكالم، نمـر احلـديث كـام جـاء :الشيخ

 .عن علامء السلف له معنى غري التفويض
 .هذا يا شيخ يلزمه التفويض يف  نعم، لكن:مداخلة
خلينــا عــىل كلمــة مفــوض، خلينــا أن التــوجيري فــيام حتكــي : ً فــإذا:الــشيخ

يقــول نمــر احلــديث كــام جــاء، ألنــه نحــن هــو : تقــل أنــت عنــه أنــه مفــوض، ال
ال نعطلــه، وإنـــام : باعتبارنــا ســلفيني نفهـــم كلمــة نمـــر احلــديث كــام جـــاء، أي

بـــاملعنى العـــريب الـــذي يتبـــادر إىل ذهـــن كـــل عـــريب نمـــره، وال نقعـــد ندنـــدن 
 التعطيــــل، هــــذا نمــــره، فأنــــت ال يف التــــشبيه، أو نتــــأول فنقــــع يف ونقــــع حولــــه

ناقــــضني، اللفــــظ األول كتلخــــيص ملــــا أنــــت تنقــــل عــــن التــــوجيري لفظــــني مت
هذا احلـديث، ثـم تقـول عنـه نمـره كـام جـاء، نمـره  يف فهمت منه، أنه مفوض

ًكـــام جـــاء ملـــا يـــذكره ابـــن تيميـــة يـــرشح لنـــا جـــزاه اهللا خـــريا أنـــه لـــيس مقـــصود 
تفـــسري كلمـــة  يف بـــدون فهـــم، وبيـــنام التفـــويض معنـــاه بـــدون فهـــم، أنـــت معنـــا

 التفويض؟
 . هذا يا شيخ إن شاء اهللا، أنا معك أنا أفهم:مداخلة
 ســبحان اهللا أنــا عــارف معنــا، هــل أنــت معنــا بأنــه كلمــة التفــويض ال :الــشيخ

 يرادفها نمرها؟
 .هذا يف  نعم معك:مداخلة
 . طيب، فأنت اآلن متناقض:الشيخ



 
 

٧٠ 
 لـــست أنـــا يـــا شـــيخ، وإنـــام الـــشيخ هـــو املتنـــاقض، هـــو يـــذكر هـــذا :مداخلـــة

 .قال يا شيخما ] أذكر[ويذكر هذا، وأنا 
 لكــن الكتــاب مــاذا يــشهد كتابــه أنــه مفــوض؟ أنــت قــرأت الكتــاب، :الــشيخ

 هل كتابه يدل أنه مفوض
  فيام أعتقد أنا؟:مداخلة
 . نعم، أنت أنت ما غريك:الشيخ
 .هذه املسألة يف  نعم أعتقد هذا أنه مفوض:مداخلة
ً فإذا ملاذا تقـول هـو يقـول هكـذا، إذا:الشيخ و مفـوض، كتابـه يقـول بأنـه هـ: ً

 .وال يقول إنه يمر هذا احلديث كام جاء
 . وإن هو زعم هذا:مداخلة
 . وإن زعم بأنه يمر احلديث كام جاء:الشيخ
 . فإن هذا ال يساعده:مداخلة
 .الكتاب هذا الذي نقوله يف  فالذي:الشيخ
 . ال يساعده عىل هذا:مداخلة
  طيب، دعنا اآلن من املفوضة، حسن؟:الشيخ
 . طيب:مداخلة

  نأيت إىل القسم الثاين ما هو القسم الثاين؟:شيخال
إن قولنا أن الضمري يعود عـىل اهللا سـبحانه وتعـاىل، وأن :  يقولون:مداخلة

ــــشبيه، وإنــــام أن هللا  صــــورة آدم كــــصورة اهللا ســــبحانه وتعــــاىل ال يلــــزم منــــه الت



 
 

٧١ 
صــــورة تليــــق بجاللــــه كــــام أن آلدم صــــورة تليــــق بجاللــــه، وإنــــام صــــورة آدم 

جزئيــة مــن جزئيــات املعنــى، كــام أن  يف مــن حيــث املعنــى فقــطكــصورة اهللا 
 .هللا وجه يليق بجالله، فإن آلدم وجه يليق بفقره وعجزه، هذا قوهلم

 . هذا القسم الثاين، نحن نقول به:الشيخ
 . لكن أنت تقول الضمري يعود إىل آدم:مداخلة
  معلـيش، نقـول بـاملعنى بـصورة عامـة، كـام قلـت أنـت كـام لـه وجــه:الـشيخ

له برص ولـه سـمع ولـه كـل الـصفات، هـذا الـذي قلـت لـك ونحـن نقـول هبـذا، 
نقــول أن مــا فيــه تــشبيه، بغــض النظــر الــضمري رجــع آلدم أو يرجــع لــرب : أي

 .العاملني
ــــة ــ ــــــا شــــــيخ أقــــــول:مداخل أن لفــــــظ احلــــــديث ظــــــاهر احلــــــديث ال :  لكــــــن ي

اىل، يساعدهم عىل هـذا؛ ألن ظـاهره التـشبيه إذا أعـدناه إىل اهللا سـبحانه وتعـ
ظــاهره التـــشبيه إذا أعـــدناه إىل اهللا، ولكـــن إذا أعـــدناه إىل آدم ال يكـــون هنـــاك 

الــــسلف : هــــذا تأويــــل مــــنهم ولــــيس مــــن فعــــل الــــسلف، يعنــــي: تـــشبيه، يعنــــي
 ..الصالح رمحهم اهللا

 طيب، خلينا نحفظ هـذا القـسم الثـاين، نـرى القـسم الثالـث مـا هـو، :الشيخ
 .الثالثالقسم .هذا يمكن سنعود إليه فيام بعد

 القـــسم الثالـــث قـــالوا أنـــه يعـــود إىل اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، الـــضمري :مداخلـــة
 .يعود إىل اهللا، ولكنه إضافة ترشيف

 . طيب، القسم الرابع:الشيخ



 
 

٧٢ 
 . القسم الرابع:مداخلة
 هو قال أربعة، أنا قـصدي إذا قـالوا يرجـع الـضمري إىل اهللا مـن بـاب :الشيخ

ًإلـخ، نحـن نقـول بـذلك أيـضا، .. بيـت اهللا الترشيف كام رضبت أمثلة ناقة اهللا
ليس خلصوص تفسري احلـديث، وإنـام كمبـدأ عـام مـا فيـه مـانع مـن أن : يعني

 .ينسب إىل اهللا يشء من باب الترشيف، مايش
 . مايش:مداخلة
ك آنفــا أنــه هــؤالء : ً إذا:الــشيخ ًنحـن نرجــع إىل القــول الثــاين، أنــا فهمـت منــ

يعـود إىل اهللا لنـؤمن أن هنـاك فيـه جـزء مـن يريدون يفرضـوا علينـا أن الـضمري 
 التشبيه، هل هذا الفهم صحيح؟

 . هذا قال به بعضهم:مداخلة
 . ما أجبتني:الشيخ
 . ال يا شيخ، نحن عندنا أقسام، ليس واحد فقط:مداخلة
 . اهللا هيديك يا شيخ عبد اهللا، الثالثة األقسام:الشيخ
 . يمكن يطلع لنا الرابع هذا يا شيخ:مداخلة

 الوسط اآلن، صح أم ال؟ يف حدود الثالثة نحن يف  معليش لكن:شيخال
 . نعم:مداخلة
ً فهــذا القــول الوســط بــني األول والثالــث فهمــت منــك ســابقا أهنــم :الــشيخ

جهمـــي الــذي يــرد الـــضمري إىل آدم؟ ألنــه مــا يقـــول بنــوع مـــن : ملــاذا يقولــون



 
 

٧٣ 
ــضمري إىل اهللا يعطــي نو ــشبيه، ألنــه احلــديث إذا أرجعنــا ال ًعــا مــن التــشبيه، الت

 .فيجب اإليامن به، هكذا أنا فهمته
 . أنا أعطيك القسم الرابع الذي هو هذا:مداخلة
  هاه؟:الشيخ
 . القسم الرابع الذي ذكرته لك:مداخلة
ـــشيخ ذهنـــي فيـــه قـــسم رابـــع، وقـــد  يف  حـــسن، هـــذا الـــذي كـــان بـــاقي أنـــا:ال

يقولــون هــذا لــف ًيكــون هــو الثــاين مــا هيمنــا الرتتيــب يعنــي، والعلــامء أحيانــا 
 )١١:الـشورى (﴾﴿ونرش غري مرتـب، اآلن 

  صح؟)٢:اإلنسان(﴾﴿: آية خلق آدميف 
 يف هــل يــصح أن نقــول فيــه نــوع تــشبيه، أم هــذا كــام يقــول شــيخ اإلســالم

 مــشرتك، وكــل موصــوف يأخــذ مــن هــذا كثــري مــن هــذه املواضــع أن هــذا لفــظ
﴿: اللفـــظ املـــشرتك املعنـــى الـــذي يليـــق بـــه، فاإلنـــسان قـــال تعـــاىل

﴾)يؤخذ منـه أنـه لـه عينـني ولـه حدقـة ولـه أجفـان ولـه كـذا )٢:اإلنسان 
 )١١:الـشورى (﴾﴿: إلخ، لكن رب العاملني ملا قـال..وكذا 

إلـخ، فهنـا ..له من هـاتني الـصفتني مـا يتناسـب مـع عظمتـه وجاللـه وأزليتـه وو
 ال نقول يقتيض التشبيه، واضح؟: لفظ مشرتك، أي

  . واضح:مداخلة

ـــشيخ ـــضمري:ال ] أن[ًحـــديث آدم إىل اهللا لـــيس رضوريـــا  يف  فـــإذا أرجعنـــا ال
ــؤمن: نقــول فيــه ــشبيه، ألنــه إن قلنــا هنــا هــذا يلز جيــب أن ن منــا أن هنــاك نــوع ت



 
 

٧٤ 
كــل الــصفات التــي يوجــد اشــرتاك اســمي أو لفظــي بــني صــفات  يف أن نقــول

التــــشبيه،  يف  النــــصوص بزعمـــه حتــــى مـــا يقــــع]...انقطـــاع...[اهللا عـــز وجــــل 
ينبغــي إعــادة الــضمري إىل اهللا حتــى نــؤمن أن فيـــه : فكيــف يــأيت ســلفي يقــول

ـــك يكـــون جهميـــا؟ تبـــني لـــك املحـــذور  ـــشبيه، ومـــن مل يفعـــل ذل ًهنـــاك نـــوع ت
 ذهني أم ال؟ يف ي أنا أدندن األمرالذ

 . نعم:مداخلة
  )٠٠: ٠٠: ٢٩٦/٣٢(و )٠٠: ٢٦: ١٠(و) ٠٠: ٠٠: ٢٩٥/٣٦" (اهلدى والنور"



 
 

٧٥ 

 
  ٢....................................................................رسالة في الكالم على حدیث الصورة

  ٣.......................ة اإلسراء قدر قوسین لیلصمن الذي دنا وصار بینھ وبین نبینا  باب] ١[

  ٤................................................................................................باب منھ] ٢[

  ٦................................................................................................باب منھ] ٣[

  ٨................................................................................................باب منھ] ٤[

  ٩.............................................»خلق اهللا آدم على صورتھ«: صباب معنى قولھ ] ٥[

  ١٣..............................................................................................باب منھ] ٦[

  ١٤..............................................................................................باب منھ] ٧[

  ١٦..............................................................................................باب منھ] ٨[

  ١٨...................................»ابن ادم خلق على صورة الرحمن...«: باب ضعف حدیث] ٩[

  ٢٧............................................................................................باب منھ] ١٠[

  ٢٨............................................................................................باب منھ] ١١[

  ٣٠............................................................................................باب منھ] ١٢[

  ٣١............................................................................................باب منھ] ١٣[



 
 

٧٦ 
  ٣٣............................................................................................باب منھ] ١٤[

  ٣٤............................................................................................باب منھ] ١٥[

  ٣٥............................................................................................باب منھ] ١٦[

  ٣٧............................................................................................باب منھ] ١٧[

  ٣٨............................................................................................باب منھ] ١٨[

  ٣٩..................................................باب الكالم على أحد روایات حدیث الصورة] ١٩[

دم علیھ السالم طولھ حدیث الصورة من أن آ في باب الرد على من ردَّ أو تأول ما جاء] ٢٠[

  ٤١.......................................................................................ستون ذراًعا

إن اهللا خلق آدم على «باب الرد على من قال أن من لم ُیرجع الضمیر  في حدیث ] ٢١[

  ٤٣.........ھذا الحدیث مع مناقشتھا في  وِذكر أقوال الناس، إلى آدم فھو جھمي»صورتھ

  ٧٥...................................................................................................الفھرس

 


